แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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คำนำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไป
ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดัง กล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูล
ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องที่ใ ห้ ความร่วมมือ ในการจั ดทำแผนปฏิบ ัต ิการป้ อ งกั น
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และนโยบายสำคัญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
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สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
- ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

1. สภาพทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้ และ
อําเภอถลาง ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 49 โรงเรียน
1.1 สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 1 กิโลเมตร โทรศัพท์ :
076-211591 โทรสาร 076-214553 Website : http://phuketarea.go.th
1.2 ภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ ตเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket Primary Educational Service Area Office
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(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 โครงสร้างการบริหารงาน
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2. ข้อมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นหน่วยงานทางการศึกษาซึง่ มีข้อมูลพืน้ ฐานดังนี้
1) จำนวนสถานศึกษาในสังกัด
ตารางที่ 1 แสดงขนาดโรงเรียนจำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2563
อำเภอ

เล็ก
(1-120คน)

กลาง
(121-600คน)

ใหญ่
ใหญ่พเิ ศษ
(601-1,500คน) (1,501คน ขึ้นไป)

รวม

เมืองภูเก็ต
กะทู้

2
-

9
5

5
-

1
-

17
5

ถลาง
รวม

5
7

20
34

2
7

1

27
49

ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามอำเภอและระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563
ระดับที่เปิดสอน
อนุบาล - ประถม
 อ. 2- อ.3
 อ. 1- ป.6
 อ. 2- ป.6
 ป. 1- ป.6
ขยายโอกาส
 อ.1 - ม.3
 อ.2 - ม.3
 อ.2 - ม.6
รวม

จำนวนโรงเรียน
อำเภอเมือง
อำเภอกะทู้
10
4
8
2
7
6
1
17

1
3
1
1
5

อำเภอถลาง
23
1
2
19
1
4
1
3
27

รวม
37
1
3
30
3
12
1
10
1
49

ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กแยกตามจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2563
จำนวนนักเรียน
0 – 40
41 - 60
61 - 80
81 - 120
รวม

2560
3
2
1
6

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา
2561
2562
3
3
2
2
1
1
6
6

2563
3
2
2
7

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560-2562 และ 18 กรกฎาคม 2563
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2) จำนวนนักเรียน
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักเรียนแยกรายชั้น ปีการศึกษา 2561-2563
ระดับชั้น
- ชั้นอนุบาล 1
- ชั้นอนุบาล 2
- ชั้นอนุบาล 3
รวม
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทุกระดับ

ปีการศึกษา2561
ปีการศึกษา2562
ปีการศึกษา2563
นักเรียน(คน)
ห้อง
นักเรียน(คน)
ห้อง
นักเรียน(คน)
ห้อง
234
13
67
4
48
4
1,530
66
1,461
67
1,142
64
1,750
68
1,628
68
1,428
68
3,514
147
3,156
139
2,618
136
2,450
76
2,459
80
2,341
81
2,159
75
2,328
76
2,204
77
2,193
75
2,172
73
2,153
74
2,173
71
2,177
74
2,073
72
2,094
73
2,222
70
2,049
71
2,177
71
2,122
75
2,063
72
13,246
441
13,480
448
12,883
447
820
25
891
25
778
25
716
23
762
25
756
25
647
23
622
21
644
23
2,183
71
2,275
71
2,178
73
60
2
67
2
40
2
49
2
47
2
53
2
24
1
45
2
46
2
133
5
159
6
139
6
19,076
664
19,070
664
17,818
662

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561-2562 และ 18 กรกฎาคม 2563

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559-2563
ปีการศึกษา
ระดับชั้น
2559
2560
2561
อนุบาล
3,085
3,275
3,514
ประถมศึกษา
12,857
12,935
13,246
มัธยมศึกษาตอนต้น
2,238
2,221
2,183
มัธยมศึกษาตอนปลาย
73
98
133
รวม

18,253

18,529

19,076

2562
3,156
13,480
2,275
159

2563
2,618
12,883
2,178
139

19,070

17,818

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561-2562 และ 18 กรกฎาคม 2563
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ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักเรียน ครู ห้องเรียน และอัตราครูต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2563
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

จำนวน
โรงเรียน
49
49
49
49
49

นักเรียน

ครู

ห้องเรียน

อัตราครู:นักเรียน

18,253
18,529
19,076
19,070
17,818

1,105
1,003
1,005
888
834

646
652
664
664
662

1:17
1:18
1:19
1:21
1:21

3) จำนวนบุคลากร
1) จำนวนบุคลากร
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
บุคลากร
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ผอ.สพป.ภูเก็ต
รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต
บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชัว่ คราว
พนักงานราชการ
รวม
บุคลากรสถานศึกษา
ข้าราชการครู (สพฐ.)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว (สพฐ.)
ลูกจ้างชัว่ คราวอื่น
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน(คน)
1
3
38
14
3
9
1
69
834
14
143
33
1,093
1,024

ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563

3. ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
3.1 ด้านคุณภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถขั้นพื ้นฐานของผู้ เรียนระดับ ชาติ เพื่ อการประกัน คุ ณ ภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบปี
ความสามารถ

ระดับ
ประเทศ

ฐาน

ด้านภาษา

46.46

52.14 47.41

-4.73

ด้านคำนวณ

44.94

44.67 44.01

-0.66

ด้านเหตุผล

-

เฉลี่ยทุกด้าน

45.70

ปี
2561

46.24

เพิ่ม/ลด

ปี
2562

-

47.68 45.71

จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา
2561 ทุกด้าน เฉลี่ยร้อยละ 2.70 ส่วนความสามารถ
ด้านเหตุผลไม่มีการประเมิน

-2.70

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบปีฐาน

กลุ่มสาระวิชา

ระดับ
ประเทศ

ภาษาไทย

49.07

ปี
ปี
2561 2562
53.39 46.73

คณิตศาสตร์

32.90

31.37 29.30

วิทยาศาสตร์

35.55

37.46 33.15

ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ย

34.42

34.11 30.02

37.99

39.09 34.80

ทุกกลุ่มสาระ

จากตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษา
เพิ่ม/ลด ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมต่ำกว่า
-6.66 ปี การศึ กษา 2561 ทุ กกลุ ่ มสาระเฉลี ่ ยร้ อยละ 4.28
-2.07 กลุ่ ม สาระที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ ำ ได้ แ ก่ วิ ช าภาษาไทย
-4.31 ร้ อ ยละ 6.66 วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ร้ อยละ 4.31 วิ ชา
-4.09 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 4.09 และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 2.07
-4.28 ตามลำดับ

ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเที
ยบปีบฐชาติ
าน ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
จากตารางที
ชั้นมัธยมศึ
่10กแสดงผลการทดสอบทางการศึ
ษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กษา
ระดับ
กลุ่มสาระวิชา
ปี
ปี
เพิ่ม/ลด ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเทศ
2561 2562
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมต่ำกว่า
ภาษาไทย
55.14 50.46 52.28 +1.82
ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยร้อยละ 0.40 กลุ่มสาระที ่ มี
คณิตศาสตร์
26.73 24.76 21.49
-3.27
วิทยาศาสตร์
30.07 32.38 28.32
-4.06 ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
33.25 26.03 29.94 +3.91 ร้ อยละ3.92 ภาษาไทย ร้ อยละ 1.82 กลุ ่ มสาระที่มี
ค่าเฉลี่ยลดลง จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ย
36.30 33.41 33.01
-0.40
ทุกกลุ่มสาระ
ร้อยละ 4.07 และคณิตศาสตร์ ร้อยละ3.27 ตามลำดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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ระดับ
กลุ่มสาระวิชา
ประเทศ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระ

42.21
25.41
29.20
35.70
25.23

ระดับเขตพื้นที่
ปี
ปี
เพิ่ม/ลด
2561 2562
39.61 36.41
-3.20
19.66 17.50
-2.16
23.78 24.34 +0.56
30.00 31.57 +1.57
25.23 23.04
-2.19

32.34 27.66 26.57

จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาหลักภาพรวมต่ำกว่า
ปีการศึ กษา 2561 เฉลี่ยร้ อยละ 1.09 กลุ่มสาระที ่ มี
ค่าเฉลี่ยสูง ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ร้อยละ 1.57 และ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.56 กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้แก่
วิชาภาษาไทย ร้อยละ 3.20 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 2.19
และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 2.16 ตามลำดับ

-1.09

ผลการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน
ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)
สมรรถนะ
การอ่าน
ออกเสียง
การอ่าน
รู้เรื่อง
เฉลี่ย

ระดับ
ประเทศ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปี ก.ศ ปี ก.ศ
ผล
2561
2562 การพัฒนา

68.50

57.76

63.56

5.79

72.81

69.86

77.46

7.78

70.66

63.72

70.51

6.79

จากตารางที่ 12 ผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) โดยภาพรวม
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึ กษา
2561 ร้อยละ 6.79 ได้แก่ สมรรถนะการออก
เสี ย ง ปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี ค ่ า เฉลี ่ ส ู ง กว่ า ปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 5.76 และสมรรถนะการ
อ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 7.78

3.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา
3.2.1 การรับนักเรียน
ตารางที่ 13 แสดงผลการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตำบล/เทศบาล

อำเภอเมือง
อำเภอกะทู้
อำเภอถลาง
รวม

จำนวนประชากรตาม ทร.14
ที่เกิด ปี พ.ศ. 2556
ในเขตพื้นที่บริการ(คน)

ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต
คิดเป็นร้อยละ

1,948
462
1,655
4,065

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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3.2.2 การออกกลางคัน
ตารางที่ 14 แสดงจำนวนผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2561 และ 2562

ระดับชั้น

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ผู้เรียน
จำนวนผู้เรียน
ออกกลางคัน
ต้นปี
(คน)
จำนวน(คน) ร้อยละ

ผู้เรียน
จำนวน
ออกกลางคัน
ผู้เรียนต้นปี
(คน)
จำนวน(คน) ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ร้อยละ

ป.1 - ป.6

13,246

8

0.06

13,480

4

0.03

-0.03

ม.1 - ม.3

2,183

-

-

2,275

28

1.23

+1.23

ม.4 - ม.6

133

-

-

159

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

19,076

8

0.04

15,914

32

0.20

+0.16

หมายเหตุ :จำนวนผู้เรียนต้นปีการศึกษา ณ 10 มิ.ย. และจำนวนผู้เรียนออกกลางคัน ณ 31 มี.ค.

จากตารางที่ 14 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนต้นปี จำนวน 15,914 คน มีนักเรียนออกกลางคัน
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จำนวนมากกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 0.16 โดยมีนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.23
3.2.3 การศึกษาต่อ
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563
จำนวนนักเรียนที่
จบชั้น ป. 6
ปีการศึกษา 2562
(คน)
2,030

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อชั้น ม.1
ในปีการศึกษา 2563 (คน)
สังกัด สพฐ.
สังกัดอื่น รวม
สพป. สศศ.
1,755
275 2,030

จำนวนนักเรียน
ร้อยละของ
ที่ไม่ได้เรียนต่อ
นักเรียนที่เรียน
ในปีการศึกษา 2563
ต่อชั้น ม.1
(คน)
-

100

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียนที่เรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียน
ที่จบชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2562
(คน)

561

สามัญ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

136

24.24

เรียนต่อ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
อาชีพ
เทียบเท่า
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)

383

68.27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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3.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
3.3.1 สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เข้ารับ
ระดับ

การประเมิน

ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน

รอบ รอบ
3
4
39
1
47
1

ได้รับ
การรับรอง
รอบ รอบ
3
4
39
1
47
1

คิดเป็น
ร้อยละ

ผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้
ระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีขึ้นไป
ร้อยละ
100
18
22
100
100
2
40
6
91.84

1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
3 และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 39 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) ระดับ
ดีขึ้นไป จำนวน 39 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 และเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) ระดับดี
2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 47 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม
(12 ตัวบ่งชี้) ระดับดีขึ้นไป จำนวน 45 แห่งคิดเป็นร้อยละ 91.84 และเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
4 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจำนวน 1 แห่ง มีผลการประเมินในภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) ระดับดี
3.3.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ตารางที่ 18 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2561-2563
ผลการประเมิน ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ลำดับที่
คะแนน
ระดับ
ปี 2562
171
82.22
B
ปี 2563
46
93.55
A
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3.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตารางที่ 19 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ

ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3

ดีมาก

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ดีมาก
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3.3.4 ผลการบริหารจัดการงบประมาณ
ตารางที่ 20 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมแยกรายการปีงบประมาณ 2563
รายการ
งบบุคลากร

อนุมัติ

เงินงวด

4,097,700

4,097,700

งบดำเนินงาน

30,335,208

30,335,208

งบเงินอุดหนุน

76,906,122

งบรายจ่ายอื่น
งบเบิกแทน
งบครุภัณฑ์
งบปรับปรุงซ่อมแซม
และสิ่งก่อสร้าง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผูกพัน

เบิก

คงเหลือ

%เบิก

3,894,499

203,201

95.04

29,608,167

439,241

97.60

76,906,122

76,795,276

110,846

99.86

2,424,351

2,424,351

2,378,523

45,828

98.11

289,400

289,400

140,523

148,877

48.56

9,045,540

9,045,540

3,453,727

3,596,279

1,995,535

39.76

16,574,200 13,649,000

2,923,100

16,574,200

287,800

139,672,521 139,672,521 17,390,527 119,336,366
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ส่วนที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิง นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ง เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ง ผลกระทบทางล บ
ในวงกว้าง
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสั งคมมี ความตื่นตัวและเข้ ามามีส ่วนร่ วมในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่
104 ของโลก จากจำนวนทั ้ งหมด 180 ประเทศทั ่ วโลก แสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศไทยยั งมี การทุ จริ ตคอร์ ร ั ป ชั น
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้ าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรั บและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้ง กำหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
สูง กว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัง คมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย
ความสำเร็ จ ในการบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่
สัง คมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริ ต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

Primary Educational Service Area Office

1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มี ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่ าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส ่วนรวม และส่ง เสริ ม ให้มี ระบบและกระบวนการกล่อ มเกลาทางสั ง คม
เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมิน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ านการเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 12 ได้ จ ั ด ทำขึ ้ น บนพื ้ น ฐาน
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั ้ ง การปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานได้ก ำหนดแนวทางการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึง นำมาสู่การจั ดทำแผนปฏิบ ัติ การป้องกันการทุ จ ริ ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาภูเ ก็ต
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้ น ฐาน นอกจากจะเป็น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที ่ร ั บการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนัก งาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่อ งมื อการปร ะเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ร ับ รางวัล ประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ ดำเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่ว ยงานที่ ไ ด้ นำการประเมิ น คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสำเร็จ โดยการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงานของสำนัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษา จำนวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาในรู ปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิ ด การพั ฒ นา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจั ดเก็ บข้ อมู ล รวดเร็วในการวิ เคราะห์ และประมวลผล
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ด ้ ว ยระบบเวลาจริ ง (Real-time system) และการประเมิ นมี ประสิ ทธิ ภ าพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อ มูล ให้เป็นแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ
สำหรับการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิน งานของสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการดำเนิ นการมาอย่า งต่ อ เนื่ อง เข้าสู่ปีที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ ง่ายต่อ การใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อ น
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตั วชี้วัดตามมาตรการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ
ราชการ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดู แ ลการทุ จริต ในส่วนของการประเมิ น
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์ก ารอีกด้วย
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา ออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพั ฒนาเกณฑ์การประเมิน ให้เ กิด การสนับสนุ นต่ อการยกร ะดั บ
ค่าคะแนนดัชนี การรับรู้ การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้ อย่า งเป็ น รู ป ธรร ม
โดยได้ศึกษาข้ อ มูลจากผลการวิจั ย เรื่อง แนวทางการปรับปรุง และแนวการพั ฒนาเครื่อ งมือ การประเมิ น คุ ณ ธรร ม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให้ส ู งขึ ้น ซึ่ ง การวิจ ัย ดั งกล่า วได้ สั ง เคราะห์ ป ระเด็ นการสำรวจของแต่ ละแหล่ง ข้อ มู ล ที ่อ งค์ กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกั บ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่ องกับ เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกั บ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุ มหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่ง ใส
และการทุจริ ต ทั้งที่มีลักษณะการทุ จริ ต ทางตรงและการทุจริ ต ทางอ้อ มรวมไปถึ ง บริ บทแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ อ หน่ วยงานในการนำไปสู่ การปรั บ ปรุ งแก้ ไข ลดโอกาสหรือ ควา มเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ การยกระดับ คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
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เครื่องมือในการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การประเมินระดั บการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ มีต่ อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้ วั ด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เ พื่ อเป็น การประเมินระดับ การรั บรู้ข องผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสี ยภายนอกที่ มีต่อ หน่ ว ยงา นที่ ป ร ะเมิ น
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน
3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็น การประเมินระดับ การเปิ ดเผยข้ อมู ลต่อ สาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่ ว ไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของสำนั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ค ะแนน 93.55 ซึ ่ ง ถื อ ว่ า มีค ุ ณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( ดีมาก ) โดย ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจได้คะแนนสู งสุ ด 99.60 คะแนน ส่ ว น
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน 87.17 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลคะแนน ITA
พัฒนาการ
ผลต่างของคะแนน ITA
2558
72.46
2559
83.31
เพิ่มขึ้น
+10.55
2560
85.04
เพิ่มขึ้น
+2.03
2561
89.82
เพิ่มขึ้น
+4.78
2562
82.22
ลดลง
-7.60
2563
93.55
เพิ่มขึ้น
+11.33
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของสำนัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ ก ษา
ภูเก็ต เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุ คลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บัติงานในสำนักงาน เขตพื้ น ที่
การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิ ด เผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
99.03
97.52
99.60
97.34
98.94
95.20
90.19
87.17
90.00
93.75

ระดับ
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

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

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
จากผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาภู เ ก็ต เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัด ที่หน่ วยงานควรมี การพั ฒนาและยกระดับ ให้ ดียิ่ ง ขึ้ น ( มี ค ะแนน
ต่ำกว่าร้อยละ 95) มีดังนี้
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาจะต้ อ งเผยแพร่ ข้ อ มูล ของหน่ ว ยงานในเรื่ อ งต่า งๆ ต่ อ สาธารณชน
ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย สามารถเข้า ถึ งได้ ง่ าย และไม่ซ ับ ซ้อ น โดยข้ อมู ล ที ่เ ผยแพร่ ต ้อ งถู กต้ อ งครบถ้ว นและ
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เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนิ นงานของหน่วยงานและข้อ มูล ที่สาธารณชนควรรั บทราบ รวมถึงการจั ด
ให้ มี ช ่ อ งทางให้ผ ู ้ร ั บบริก าร ผู ้ มาติด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส ่ว นได้ ส ่ว นเสี ย สามารถส่ง คำติช มหรื อ ความคิ ด เห็น เกี่ ยวกับ
การดำเนินงาน/การให้ บริก าร และมีการชี้แจงในกรณีที่ มีข้อ กัง วล สงสัยได้อย่างชั ดเจน รวมถึงจัดให้ มี ช่ อ งทางให้
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้อ งปรับ ปรุง พัฒนาหน่ วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ า ที่ แ ละ
กระบวนการทำงานของหน่ ว ยงานให้ ด ี ยิ ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การนำเทคโนโลยี มาใช้ ใ นการดำเนิ นงาน เพื ่ อ ให้ เ กิด
ความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่ งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิ ดโอกาสให้ผู้รั บบริการ หรือผู้มาติดต่ อ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้อ งกั บความต้ องการ และควรให้ความสำคัญ กับ การปรั บ ปรุ ง
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
9.การเปิดเผยข้อมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาจะต้อ งเปิด เผยข้อ มูล ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ รั บ ทราบ
ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข้ อ มู ล พื ้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื ้ น ฐาน ข่ า วประชาสั มพั น ธ์ และการปฏิ ส ั มพั น ธ์ ข ้ อ มู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้ แ ก่
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจำปี และการจั ดซื้ อจั ดจ้างหรื อการจั ดหาพั สดุ (4) การบริหารและพั ฒนาทรั พยากรบุ ค คล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุค คล การดำเนินการตามนโยบายการบริ หารทรั พยากรบุค คล และหลั ก เกณฑ์
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ ค คล และ (5) การส่ ง เสริ มความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การจั ด การ
เรื่องร้องเรียนการทุจริ ต และการเปิดโอกาสให้ เกิ ด การมีส่ว นร่ว ม ซึ่งการเผยแพร่ข้อ มูล ในประเด็น ข้า งต้ น แสดงถึ ง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 ) สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาต้ อ งดำเนิ น การเพื ่ อป้ องกั น การทุ จร ิ ต ได้ แก่ เจตจำนงสุ จริ ต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3) สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร ่ ง ใส
ในการดำเนินงานของสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์ แ ต่ ล ะ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ดำเนิ น การทบทวนและจั ด ทำมาตรการภายในเพื ่อ ป้ องกั นการทุจ ริ ต โดยกำหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่ งเสริ มคุ ณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้ น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิ เ ครา ะห์ ผ ล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อ ง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบั ติก ารป้ องกัน การทุจ ริต สำนักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถม ศึ ก ษ าภู เ ก็ ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ต ิก ารป้ องกั นการทุ จริ ต สำนั ก งานเขตพื ้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาภู เ ก็ ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด ทำแผนปฏิบ ั ต ิก ารป้อ งกัน การทุ จริต สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาภู เ ก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ ก รอบแนวทางตา มยุ ท ธศา สตร ์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบ ปร า ม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิ บ ัต ิ ก ารป้ อ งกัน การทุ จริ ต สำนัก งานเขตพื ้ นที ่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน เพื ่ อ พิ จ ารณาให้ค วามเห็ นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สำหรั บ ประเทศไทยได้ ก ำหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และความรุน แรง รวมถึ ง การสร้า งความตระหนัก ในการ
ประพฤติปฏิ บัติ ตนด้ วยความซื่ อสั ต ย์สุจ ริต ของคนในสั งคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์ ก ร หลั ก ด้ า น การ
ดำเนินงานป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต รวมทั้งบู รณาการการทำงานด้ านการต่ อต้ านการทุ จริ ตเข้ า กั บ ทุ กภาคส่ วน
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่อ งมือ ชี้นำทิ ศทางการปฏิ บัติ งานและการบู รณาการด้าน ต่อต้ า นการทุ จ ริ ต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“...บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ไม่ ร ่ ว มมื อ หรือ สนับ สนุน การทุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รูป แบบ” ถื อ ได้ ว ่า เป็น ครั้ งแรก
ทีร่ ัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตเป็ นหน้า ที่ของประชาชนชาวไทยทุ ก คน นอกจากนี้
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริ ม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน ถึ ง อั น ตราย
ที่เกิดจากการทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชนและจั ดให้ มีมาตรการและกลไก ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อป้องกันและขจัด การทุจริ ต และประพฤติ มิชอบดั งกล่าวอย่า งเข้ มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ ป ร ะชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรั ฐ ตา มที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรั ฐ ต้อ งเสริ มสร้า งให้ประชาชนได้ รับบริ การที่ส ะดวก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่ว ยงาน ของรั ฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุ ณธรรมตามที่ กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้ องมี มาตรการป้องกั นมิให้ผู้ ใดใช้ อำนาจหรือกระทำการ
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โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบั ติ หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ ง หรือการพิจารณาความดี ความชอบของเจ้าหน้ า ที่ ข องรั ฐ
และรัฐต้องจัด ให้ มีมาตรฐานทางจริย ธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้ เ ป็น หลั กในการกำหนดประมวลจริ ย ธร ร มสำ หรั บ
เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องไม่ ต่ำกว่า มาตรฐานทางจริย ธรรมดัง กล่าว การที่รัฐธรรมนูญ ได้ ใ ห้ ค วา มสำ คั ญ ต่ อ
การบริหารราชการที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพและการบริ หารบุค คลที่ มีคุ ณธรรมนั้น สืบ เนื่ องมาจากช่ว งระยะเวลา ที่ ผ่ า น มา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ย วข้อ งกั บการบริหารบุ ค คล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ ไม่ เป็น ธรรม บังคับหรือชี้นำให้ ข้ า ราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบั ติงานโดยไม่ยึ ด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรั ฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จ ะแสดงให้ เ ห็ น
อย่างชัดเจนว่าต้อ งการสร้า งประสิท ธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดิ นและเจ้า หน้าที่ ของรั ฐ ต้ อ งยึ ด มั่ น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์ หลักแห่ งชาติ เป็นแม่ บทหลั ก เพื่อเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพัฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที ่ ส อดรั บ กั บ เป้า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต
การสร้างความโปร่ ง ใสและธรรมาภิ บาลในการบริ หารราชการแผ่น ดิน ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุกหน่ว ยงานจ ะถู ก
กำหนดจากยุทธศาสตร์ ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์ การพั ฒ นาระยะ 5 ปี เพื่ อ ให้ บ รร ลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมี ความมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้วยการพั ฒนาตามปรัช ญา ของเศร ษฐกิ จ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี ความสุขและตอบสนองตอบต่ อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่ง ชาติ ในการที่จ ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพั ฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีค วามมั่ น คง
เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่ง ขั นได้ใ นระบบเศรษฐกิ จโดยมี ก รอบยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่น คงของสถาบัน หลัก และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พร ะมหา กษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่น คงทางการเมือ ง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่น คงภายในและความสงบเรี ย บร้ อยภายในตลอดจนการบริห ารจั ด การ ควา มมั่ น คง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ วมมื อ ระหว่ างประเทศทุ ก ระดั บ และรั กษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
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(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในปร ะเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิ ตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรี ยมพร้อ มแห่ ง ชาติแ ละระบบบริห ารจั ดการภัย พิบ ั ต ิ รั ก ษาความมั ่น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่ อ ย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิ จชุ มชน พัฒนาทั กษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เ ศรษฐกิจ พิ เ ศษและเมือ ง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมื อ ง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลั งงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเ ทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริ ม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า เทียมและทั่วถึ ง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อ มล้ำทางเศรษฐกิจและสัง คม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้ อต่อ การดำรงชีวิตในสั งคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
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(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิช อบ จัดทำขึ้ น ภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญ หาการทุจริต ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ องกับ การ ป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตได้ มีความพยายามในการแก้ไ ขปัญหาการทุจริ ตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่ อ งมื อ
กลไก และกำหนดเป้า หมายสำหรั บการปฏิ บัติ งานด้านการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต ให้ เป็น ไปใน ทิ ศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่น ตัวและเข้ามามี ส่วนร่วมในการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้ าที่ ของตนเองเพิ่ มมากขึ้ น อย่ างไรก็ต าม ปั จจุ บ ันประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุ นแรงในการทุจริ ต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้ รั บ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน ไปกั บ
การทุจริตที่อาจมีค วามยากและซั บซ้ อนต่อ การตรวจสอบของหน่ว ยงานที่ ทำหน้าที่ ในการป้ อ งกัน และปรา บปรา ม
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การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุ จริ ตจึง มี ค วามจำเป็น อย่ างยิ่ง ที่จ ะต้อ งมีการกำหนดแนวทางในการ ป้ อ งกั น แก้ ไ ข
ปัญหาดังกล่าว
การจั ด ทำแผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบ มุ่งเน้นการปรับ พฤติ กรรม “คน” โดยการปลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่ อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่ อสร้างพลั งร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิช อบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้ างนวัตกรรมการ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวั ต ของการทุจ ริ ต ผ่ า นกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้ง ข้อ มู ล และชี ้ เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ ่ ง จะนำไปสู ่ ก าร ลดจำนวนคดี ท ุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครัฐ
(2) การปราบปรามการทุ จริต มุ ่ ง เน้ นการเสริ มสร้ างประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการและกลไกการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื ่ อ ส่ง เสริ มและสนั บ สนุน การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ได้ ผ ลและ
มีประสิทธิ ภาพ กำหนดเป้าหมายการพั ฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีก ารรั บรู้ การทุ จริ ต เป็นเป้ า หมา ยใน การ
ดำเนินการของแผนแม่บ ทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมี อันดั บค่า คะแนนดัช นีการรั บรู้การทุจริต ในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้ อ ม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบ ทบาทด้านความมั่น คงเป็น ที่ชื่ นชมและได้รับ การยอมรับ โดยปร ะชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริ มสร้า งกลไกที่ สามารถป้อ งกัน และขจั ด สาเหตุ ข องปร ะเด็ น
ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต ่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในกา รป้ อ งกั น การ ท ุ 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 วา มเด็ ดขา ด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริ ห ารจั ด การการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต อย่ างเป็น ระบบแบบ
บูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่ บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น ที่เ กี่ยวข้ องกับการต่อ ต้านการทุจริตและประพฤติ มิช อบ คื อ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรร มา ภิ บ า ล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศร ษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ร ะดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรร มแยกแยะประ โยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่ ว น ตื่ น ตั ว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติ มิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้ อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้ภาคี อ งค์ ก ร
ภาคเอกชน ภาคประชาสัง คม ชุ มชน ประชาชน และภาคี ต ่ าง ๆ มี ส ่ ว นร่ ว มในการสอดส่ องเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมูล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้ รับความคุ้ มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

อยู่ในอันดับ
1 ใน 54
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 50
คะแนน

อยู่ในอันดับ
1 ใน 43
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 57
คะแนน

อยู่ในอันดับ อยู่ในอันดับ
1 ใน 32
1 ใน 20
และ/หรือได้ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
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1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ใ นอนาคตของประเทศไทยที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิ ติ ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและปร ะพฤติ มิช อบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึ งผลกระทบของการทุจริ ต ต่อ ประเทศ มีการแสดงออกซึ่ งการต่ อต้า นการทุจริ ตทั้ งในชี วิ ต ปร ะจำวั น
และการแสดงออกผ่านสื่อ ต่า ง ๆ ประชาชนในแต่ละช่ว งวัย จะได้รับ กระบวนการกล่ อ มเกลาทางสัง คมว่า การทุ จ ริ ต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที ่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและทำให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี ว ิ ธ ี ค ิ ด ที ่ ท ำให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตน
กั บ ผลประโยชน์ ส ่ว นรวมได้ วั ฒ นธรรมทางสัง คมจะหล่ อ หลอมให้ป ระชาชนจะไม่ ก ระทำการทุ จริต เนื่ อ งจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสัง คม และไม่ ย อมให้ ผ ู้ อ ื่ น กระทำการทุ จริต อั นส่ ง ผลให้เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อสั งคม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสั งคมเพื่ อก่ อให้ เกิ ดสภาวะการลงโทษทางสัง คมต่ อการกระทำ รวมทั้ ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อ ต้านการทุจ ริตอย่างเข้ มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้ งในระดับชาติและระดับท้ องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจ สอบ
รัฐบาลและนัก การเมือ งในการดำเนิน การตามเจตจำนงทางการเมือ งมากขึ้ น เป็นแรงกดดันให้รั ฐบาลต้ อ งบริ ห าร
ประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริต ที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่ง ขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ ตื่น ตัว ต่ อ ต้ า นและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจ ริ ต ยิ่ ง ทวี
ความสำคัญ โดยต้องพั ฒนากระบวนการและรู ปแบบของการป้ อ งกั นการทุ จริ ตให้ เท่า ทัน ต่ อ พลวัต ของการ ทุ จ ริ ต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่ อให้เ กิด ความเสียหายต่ อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ งและมี ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุ คคลและระดั บ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ ทุกภาคส่วนตื่น ตัวและละอายต่อ การทุจริ ตและประพฤติ มิช อบทุ ก รู ป แบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีอ งค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่ อ ง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ เป็นการสร้างภู มิคุ้ มกัน ต่อ ปัญหาการทุจ ริตและสร้างพลั งร่ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา
การทุจริตและประพฤติ มิช อบ พร้อมทั้งสร้างวั ฒนธรรมต่ อ ต้านการทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบของบุ ค ลากรภา ครั ฐ
และกำหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ว นดำเนิ น งานอย่ างโปร่ ง ใส เพื ่ อ เสริ มสร้ า งคุ ณธรรม
ความสุ จ ริต และความซื ่ อสั ต ย์ ความโปร่ง ใส และเป็ น ธรรม นอกจากนี ้ ต้ อ งกำหนดให้มี ก ารลงโทษผู ้ กระทำผิด
กรณีทุจริตและประพฤติ มิชอบอย่า งจริง จังและรวดเร็ วเป็น การป้ องกันการทุจริ ตเชิงรุ กเพื่ อให้ เท่า ทั น ต่ อ พลวั ต ของ
การทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

Primary Educational Service Area Office

26

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สำนึ ก การเป็ น พลเมื อ ง ที ่ ด ี มี ว ั ฒ นธร รมสุ จ ริ ต และการปลู กฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ ก ระดั บ มุ ่ ง เน้ น การปรั บพฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก ” และ “ปลุก ” จิ ต สำนึก ความเป็ นพลเมื อ งที ่ ดี มี ว ั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว ่า สิ่ งใด
เป็ น ประโยชน์ ส ่ ว นตน สิ ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส ่ วนรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระทำความผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่ อ การทุ จริต และเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการต่ อต้ านการทุจริต ทุก รูป แบบ รวมถึง การส่ง เสริ มการสร้ างวั ฒ นธรรม
และค่านิยมสุจ ริต ในระดั บชุ มชนเพื่อ นำไปสู่ การเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมค่านิ ย มที่ ยึด ประโยชน์ส าธาร ณะมา กกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติ มิช อบในทุ กรูป แบบ โดยเฉพาะการส่ง เสริ มวัฒ นธรร มสุ จ ริ ต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบัง คับ ที่เ ด็กไทยทุ ก คนต้ องเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวั ย จนถึ ง
ระดับอุดมศึ กษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้ มีความเป็น พลเมือ งเต็ มขั้น สามารถทำหน้ า ที่ ค วา มเป็ น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ของรัฐให้ มี ความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ ก รรมที่ ส่ อไปในทางทุจ ริต โดยการปฏิบ ั ต ิห น้ าที่ ราชการอย่ างเปิด เผย โปร่ งใส ถู ก ต้อ งเป็น ธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึ ก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุ คลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้ าราชการและเจ้าหน้าที่รั ฐ เข้ า มา
มีส่วนร่วมเป็นเครื อข่ายต่อ ต้านการทุ จริต ในหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อส่งเสริมการมี ส่ว นร่ว มในการเฝ้า ระวั ง สอดส่ อ ง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ย งและแจ้ง เบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิ ให้ เกิ ด การทุจริ ตประพฤติ มิช อบได้ โดยมี มาตรการสนั บ สนุ น
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เจตนารมณ์ท ี ่ แ น่ วแน่ ใ นการทำตนเป็ น แบบอย่ าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุ มชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสัง คม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุ ณสมบั ติ ตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ
ทางจริ ยธรรมด้ วย มี ก ารพัฒ นายกระดับ การมี จริย ธรรมของผู ้ด ำรงตำแหน่ ง ทางการเมือ งเพื ่อ สร้า งนั กการเมือง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดี ทุ จริต และประพฤติ มิช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ มุ่ ง เน้ น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต อย่างต่อ เนื่ อ ง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนิน งานของหน่ วยงานภาครั ฐ มี ค วา ม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่อ งมื อ
เพื่อสร้างความโปร่ งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อ ต้านการทุจริต ที่ มีประสิทธิภาพและเท่ า ทั น
ต่ อ พลวั ต ของการทุจริต รวมถึง การประเมิ นความเสี่ ยงด้านการทุจริต เพื ่ อให้ หน่ว ยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อ แนวทางในบริ หารจั ดการความเสี ่ ยงของการดำเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการทุ จริ ต และการบูร ณาการติด ตาม
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ประเมินผลการป้อ งกันและปราบปรามการทุจ ริต ภาครัฐ ในโครงการลงทุ นขนาดใหญ่ข องรัฐ และรั ฐ วิส า หกิ จ ตั้ ง แต่
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ
5) ปรั บระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที ่ เอื้ อ ต่อ การลดการใช้ด ุลพิ น ิ จ ในการปฏิ บั ติ งาน
ของเจ้าหน้ า ที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยี เข้ า มาใช้แ ทนการใช้ ดุล พิ นิจ เพื่ อสนับ สนุ นการปฏิ บัติ งา น การสร้ า ง
มาตรฐานที ่โ ปร่ง ใสในกระบวนการบริก ารของภาครั ฐ ลดขั ้น ตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิ บั ตงิ าน
ด้ ว ยวิ ธ ี ป ฏิ บั ต ิท ี ่ช ัด เจนตรวจสอบได้ ปรับ ปรุ งแก้ไ ขกฎหมายและระเบีย บที ่เ กี ่ย วข้อ งเพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล พิน ิจของ
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อ มูลภาครัฐทั้ งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึ ง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้ อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัด ซื้อจัดจ้า งและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่น ตัวและเพิ่ มขี ดความสามารถของประชาชนในการร่ว มเฝ้ า ร ะวั ง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ มีอยู่ใ กล้ ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เ บาะแสที่สามารถสร้ า งความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

(85 คะแนน
ขึ้นไป)

(85 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)
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ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
- จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต
จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

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 ประเทศไทยปลอดการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีป ระสิ ทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้อ งมีค วามทัน สมัย การบังคับใช้กฎหมายและการ ดำเนิ น คดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและปร ะพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ ่ ง เน้ นการส่ งเสริมการปรับ ปรุง กระบวนการและกลไกที่ เ กี ่ย วข้อ งในการปราบปรามการทุ จริต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็ วและมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง กฎหมายและตรา กฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบั ง คับใช้กฎหมายมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิ ดได้รับ การดำ เนิ น คดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่ อต้านการทุจริตที่เ กี่ยวข้อ งเพื่ อเพิ่มประสิท ธิ ภ าพ
ในการดำเนินคดี
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2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการทำงานด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข้ า สู ่ ร ะบบดิ จ ิ ท ั ล มาใช้ ใ นกระบวนการทำงาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้ มาตรฐานสากลและเป็น มาตรฐานเดีย วกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศและฐานข้ อ มูล เกี่ยวกั บการตรวจสอบทรั พย์สิ นและหนี้สิน ที่ทั นสมั ย เท่า ทันต่อการบิ ด เบื อ นทรั พ ย์ สิ น
และหนี ้ ส ิ น รวมทั ้ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล กับ หน่ว ยงานทั้ ง ภาครัฐ และเอกชนต่า ง ๆ ในการตรวจสอบความถูก ต้ อง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรั บปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตที ่ม ีความรวดเร็ วและมี ประสิ ท ธิ ภาพ อาทิ
ปรั บ ปรุ ง ขั ้ นตอนการดำเนิน การที ่ ล ่า ช้ าของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริ ต ให้ มี ค วามรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริ ตตลอดกระบวนการจนถึ งการลงโทษผู้กระทำ ควา มผิ ด
เมื่อคดีถึงที่สุ ด เป็ นไปอย่ างรวดเร็ วเห็น ผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจัก ษ์ข องประชาชน อาทิ การบู ร ณาการ
ประสานงานคดี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ ทุ จ ริ ต และปร ะพฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั ้ น ตอน การ ดำ เนิ น กา ร
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่า งหน่ วยงานปราบปรามการทุ จริต ให้ เข้า ถึง ง่ายและมีประสิทธิ ภาพ การปรับปรุ ง และพั ฒ นา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กร ะทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่ อให้ การติ ดตามยึ ดคืน ทรัพย์สิน เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน การยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิช อบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพั ฒ นา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อ ต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ ความรู้ด้ านการปราบปรามการทุ จริต โดยการจัดทำระบบฐานข้ อ มู ล
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการปราบปรามการทุ จริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จริ ต และผู ้ เชี ่ ย วชาญของหน่ วยงานต่ าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต เพื่อให้เจ้าหน้า ที่ ปราบปรามการทุ จริ ตของแต่ ล ะหน่ว ยงาน ได้ ศึ ก ษาและมี
สมรรถนะและความรู ้ ท ี ่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู ้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ตเพื่ อให้ มีความรู้/ทัก ษะ/ขีด ความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่า ทั น ต่ อ พลวั ต
ของการทุจริต
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกำหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จำนวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
4
3
2
1
ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร์ นี้
ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจริ ตและคอร์รั ปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพั ฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทั ศน์ ให้ คนมี ความตระหนั ก มีความรู้เท่าทั นและมี ภูมิ ต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ มิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในสั ง คมได้ เข้ ามามี ส ่ วนร่ว มในการป้ องกันและปราบรามการทุจ ริ ต และมุ ่ งเน้ นให้เ กิด การส่ งเสริมธรรมาภิ บาลใน
ภาคเอกชน เพื ่ อ เป็ น การตั ด วงจรการทุ จริต ระหว่ างนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และนั ก ธุ ร กิจ ออกจากกัน ทั ้ งนี้
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โมเดลประเทศไทยสู่ ความมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่ งยื น (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้ อ มนำ หลั ก ปรั ช ญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิ ดหลั กในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็ งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับ ประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุ ษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิ เ วศน์ การเรียนรู้เพื่ อเสริ มสร้า งแรงบั นดาลใจบ่ มเพาะความคิ ด สร้ า งสรร ค์
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ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส ่ ว นรวมเป็ น ที ่ ต ั ้ ง มี ค วามซื ่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ว ิ น ั ย มี ค ุ ณธรรมจริ ย ธร ร ม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เน้ น การสร้ างคุ ณค่า ร่ ว ม และค่ า นิ ยมที ่ดี คื อ สั ง คมที ่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั ง คมที ่ เ ปี่ ยมสุข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ านการทุ จริ ต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริหารจั ดการทุ กภาคส่ วนแบบบู รณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
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2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทั นด้ว ยนวั ตกรรมกลไกป้อ งกัน การทุจริ ต และระบบบริหารจัดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริ ตและการบั งคั บใช้ก ฎหมาย มีความรวดเร็ ว เป็นธรรม และได้รับความร่ ว มมื อ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี ค่า คะแนนในร ะดั บ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุ มกระบวนการดำเนิน งานด้านการป้อ งกั น ปราบปรามการทุจริตและปร ะพฤติ
มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ท ี ่มุ ่ ง เน้ นให้ค วามสำคั ญ ในกระบวนการการปรั บสภาพสัง คมให้เ กิ ด ภาวะที ่ “ไม่ ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อ มเกลาทางสัง คมในทุ กระดับ ช่ว งวั ย ตั้ง แต่ ปฐมวัย เพื่อ สร้ า งวั ฒ น ธรร ม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพีย ง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือ กลุ่ มตั ว แทน
ที่ทำหน้าที่ในการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมให้ มีค วามเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ย สละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ย อมรับและต่ อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสัง คม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมื อ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสัง คมที่ผิ ดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสัง คมไทยในห้ วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุ ก กลุ่ ม
ทุกฝ่ายต่างมี ข้ อเรีย กร้ อ งที่ ส อดคล้ องร่ว มกัน ประการหนึ่ งคื อ การต่ อ ต้านการทุ จริ ตของรั ฐ บาลและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
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การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมือ งของประชาชนทุ กกลุ่ มทุ กฝ่ายที่ไ ม่ย อมรับ และไม่ อดทนต่อ การทุจริต ประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมื องอัน แน่วแน่ข องประชาชนไทยทุ ก กลุ่ ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่ ง ใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ เจตจำนงทางการเมือ งในการต่อ ต้านการ ทุ จ ริ ต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้ มียุท ธศาสตร์ การนำเจตจำนงทางการเมื องในการต่อ ต้านการ ทุ จ ริ ต ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็ นรูป ธรรมและสอดคล้ องเป็นหนึ่ ง เดี ยวกันโดยเป็ นยุท ธศาสตร์ที่ มุ่งเน้นให้ประชาชน และรั ฐ บา ล
มี ก ารนำเจตจำนงทางการเมือ งในเรื ่ องการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ไปสู ่ก ารปฏิบ ั ต ิ อย่ างเป็ นรูป ธรรมและสอดคล้ อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่ อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมื อง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
งบประมาณด้านการป้องกันและ 4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย
กำกับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้ กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย (Policy Corruption) เป็ น ปั ญ หาที ่ พบมากขึ ้น ในปัจ จุ บ ั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ยต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริ ต เชิ ง นโยบาย
มักเกิดจากการใช้ ช่อ งว่า งทางกฎหมายเข้ าแสวงหาประโยชน์ ส่ว นตน โดยพบตั้ง แต่ขั้ นตอนการกำหน ดน โยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึ ง ได้ ก ำหนดให้ มี ย ุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั ้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ มุ ่ ง ป้ อ งกั น การทุ จริต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิ บาลตั้ง แต่ เริ่ มขั้น ก่ อ ตั ว น โยบาย
(Policy Formation) ขั ้ น การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้ น ตั ด สิ น ใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั ้ น การนำนโยบายไปปฏิ บั ต ิ (Policy Implementation) ขั ้ น การประเมิ นนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้ น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร์ นี ้มุ ่ง เน้น การพั ฒ นากลไกและกระบวนงานด้า นการป้ อ งกั น การทุจ ริ ต ของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมี ประสิ ทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือ ทำให้การทุจริ ตเกิด ยากขึ้น หรื อ ไม่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่ง ใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ดำเนินการตามหลัก
บรรษัทภิบาล

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดำเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ ร ู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ม ุ ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้สามารถดำเนิ น การ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดั งกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กร ะทำ ผิ ด
(Judiciary) การบู ร ณาการร่ วมกั น ของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที ่ท ั นสมั ยในการพั ฒ นากลไกการดำเนิ นงานให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริ ตเป็นไปอย่างรวดเร็ วและมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้ น คดี ก ารทุ จ ริ ต
จะถูกดำเนินการอย่า งรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจ ริตจะได้ รับการลงโทษสาธารณชนและสัง คมเกิด ความตร ะหนั ก
และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อ งร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ล ะพื้นที่ข องประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกั บ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

Primary Educational Service Area Office

43

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ พลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับ การเพิ่ มขึ้นของปริ มาณคดี
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ ที่ มุ่ง เน้น การยกระดับ มาตรฐานด้า นความโปร่ง ใสและการจัด การการยกร ะดั บ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธ ี ก ารสำรวจ
ตามแต่ละแหล่ง ข้อ มูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ งปฏิบั ติหรื อปรั บปรุ งการทำงาน รวมไปถึ ง
การบูรณาการการทำงานร่ ว มกั นระหว่า งภาครั ฐ หน่วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมภาคเอกชน และต่า งประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริ ตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกำกับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที ่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลง นโยบายต่ อ สภานิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง ชา ติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
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แก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี น วั ต กร รม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริ ตประพฤติ มิช อบอย่างจริงจั งและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติ ดตามการแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึ กของคนไทยให้ยึ กมั่น ในความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแม่ บทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) และแผนปฏิรู ป ประเทศ ด้า นการศึ ก ษา
กํ า หนดให้ มีก ารพัฒ นาเด็ก ตั้ ง แต่ ระดั บปฐมวัย ให้ มีส มรรถนะและคุ ณลัก ษณะที่ ด ี สมวั ย ทุก ด้ าน โดยการปฏิ รูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่ มวัย ได้รั บการศึ กษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ ผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่ อ เนื่ อ งตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมื องที่รู้สิ ทธิแ ละหน้า ที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิ ก ารจึ ง กำหน ด
นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุ ล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิชอบ
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1. เหตุผลความจำเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ ก ำหนด
วิ ส ั ย ทั ศ น์ ว ่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้ง ชาติต ้ านทุ จริต ( Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี พั น ธกิจ
ในการสร้างวั ฒนธรรมต่ อ ต้า นการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิ บาลในการบริ หารจั ดการทุ ก ภาคส่ว นแบบบู ร ณาการ
และปฏิ ร ู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั ้ ง ระบบ ให้ มี มาตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ ประเทศไทยได้ร ับ การประเมิ นดัช นี การรับ รู ้ก ารทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 นอกจากนี ้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ช าติ ว ่า ด้ว ยการป้อ งกั นปราบปรามการทุ จริต
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้ องกั บทิ ศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิทธิ ภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครัฐ ) และทิ ศทางยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (ยุท ธศาสตร์ การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญ ที่เ กี่ยวข้อ งกั บการดำเนิน งานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื ้ นฐาน (สพฐ.) คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 6 ด้ า นการเพิ ่มประสิท ธิภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนั กรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่ ก ล่ า วถึ ง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้ า ง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ที่เท่าทั นต่อ การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสั ต ย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ ต ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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ทุจริตประพฤติมิช อบทุ กรูป แบบ เพื่อวางรากฐานการปลู กจิต สำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัต กรรมป้อ งกันและยั บยั้ งการทุจริ ต เชิ งรุ กสำนัก งานเขตพื้น ที่การศึ ก ษาให้ เ ข้ มแข็ ง และมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิน งาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือ พัฒ นาในเรื่ องคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำ เนิ น งาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่ อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. ผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. บุคคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ ต

จำนวน 4 คน
จำนวน 66 คน

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2564

1. บุคลากรใน สพป.ภูเก็ต มี

1.ร้อยละของบุคลากรใน สพป.ภูเก็ตที่มีวัฒนธรรม

ร้อยละ 95

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์

ค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ท ั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการ

สุจริต

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
โครงการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์
- เวบไซด์
- ไลน์กลุ่ม
- ไลน์แอด
- กล่องรับฟังความคิดเห็น
- กำหนดนโยบายลิงค์และคิว
อาร์โคดในหนังสือราชการทุก
ฉบับ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
ช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

1.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผูร้ ับบริการที่มีต่อ
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
2. ร้อยละ
ความสำเร็จในการ
พัฒนาช่องทางการ
สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ได้
ตามเป้าหมายที่
กำหนด

หน่วยนับ

จำนวน

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64 64 64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64

20,000
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ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64
64
ไอซีทีและ
อำนวยการ
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เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน
โครงการปรับภูมิทัศน์และ
ภาพลักษณ์ สพป.ภูเก็ต
1. ร้อยละ
- จัดทำแผนผังรวมของ สพป.ภูเก็ต ความสำเร็จในการ
- จัดทำแผนผังการขั้นตอนการรับริการ จัดทำป้าย ได้ตาม
- จัดทำแผ่นป้ายบอกที่ตั้งของ เป้าหมายที่กำหนด
กลุ่มงานต่าง ๆ
- ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 2. ร้อยละ
ด้วยระบบ SLA (Service Level ความสำเร็จของ
Agreement) 1 Job first
กลุ่มงานในการ
service 2 Good smile (นโยบาย พัฒนาคุณภาพการ
สร้างพฤติกรรมเชิงบวกต่อ
ให้บริการด้วยระบบ
ผู้รับบริการและจัดเจ้าหน้าที่ SLA
รับเรื่องแทนเจ้าของเรื่อง
3. ร้อยละความพึง
(เจ้าของเรื่องไม่อยู่)
พอใจของ
- จัดทำแบบสำรวจความคิด ผู้รับบริการที่มีต่อ
เห็นของผู้รับบริการ เพื่อนำ การรับบริการ
ข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการต่อไป (Google Form)

หน่วยนับ

จำนวน

ร้อยละ

100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64 64 64

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64

50,000

Primary Educational Service Area Office

51

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64
64
อำนวยการ/
พัฒนาครูฯ/
บริหารงาน
บุคคล
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ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จำนวน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64
64 64 64
64 64 64

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต)
โครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
หลายรูปแบบ ทั้งแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ ฯลฯ
- ประกวด สโลแกนต่อต้าน
การทุจริต เพื่อนำมาใส่ใน
หนังสือราชการทุกฉบับ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมจิตอาสา

ร้อยละของผลการ
ประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
(สร้างทัศนคติ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต)

หน่วยนับ

ร้อยละ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

95

15,000

อำนวยการ

45,000

พัฒนาครู/
บริหารงาน
บุคลากร
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เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

- อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- กิจกรรมบุคลากรดีมีจติ อาสา(เชิดชู
บุคลากรดีที่มีจิตอาสาในหน่วยงาน)
- ร้านสุจริต (มุมกาแฟ ทุกคน
ทานได้แล้ววางเงินไว้)
- วัฒนธรรม ยิ้มง่าย-ไหว้สวย
-นโยบายสวดมนต์ไหว้พระกล่าวปฏิญญา
เขตสุจริตแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการ
ทุจริตก่อนการประชุมทุกครั้ง)
โครงการเตรียมความพร้อม
การประเมิน ITA Online
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สพป.ภูเก็ตปีงบประมาณ 2564
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการประเมิน ITA Online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

จำนวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64 64 64

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64
64

5,000

พัฒนาครู/
บริหารงาน
บุคลากร/
อำนวยการ

10,000

นิเทศฯ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ หน่วยนับ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64
64 64 64
64 64 64
ร้อยละ
95
5,000
ตสน./นิติกร/
พัฒนาครู
เป้าหมาย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการป้องกัน การทุจริต
- คลินิก ตสน. (ให้คำปรึกษา
แนะนำ การปฏิบัติงานเพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
กระทำความผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและจัดทำแผนป้องกัน
การทุจริต

ร้อยละของผลการ
ประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
(สร้างทัศนคติ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต)

รวม

150,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ ต
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้ มแข็ง และเท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1.ร้ อ ยละของบุ ค ลากรในสั ง กัด สำนัก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภูเ ก็ ต ที่ มี พฤติ ก รรมยึ ดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเ ก็ตที่ มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
3. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตออนไลน์ (ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

พัฒนาช่องทางการ
กิจกรรมปรับปรุง
สื่อสารประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
- เวบไซด์
- ไลน์กลุ่ม
- ไลน์แอด
- กล่องรับฟังความ
คิดเห็น
- กำหนดนโยบายเพิ่ม
ลิงค์และคิวอาร์โคดใน
หนังสือราชการทุกฉบับ
- ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและช่องทาง
การสื่อสารกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ปรับปรุงระบบการ ปรับภูมิทัศน์และ
- จัดทำแผนผังรวมของ
ทำงาน
ภาพลักษณ์ สพป.
สพป.ภูเก็ต
ภูเก็ต
- จัดทำแผนผังการ
ขั้นตอนการรับริการ
- จัดทำแผ่นป้ายบอก
ที่ตั้งของกลุ่มงานต่าง ๆ
- ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการด้วยระบบ
SLA (Service Level
Agreement) 1 Job
first service
- Good smile (นโยบาย
สร้างพฤติกรรมเชิงบวก
ต่อผู้รับบริการและจัด
เจ้าหน้าที่รับเรื่องแทน
เจ้าของเรื่อง(เจ้าของ
เรื่องไม่อยู่)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
2. ร้อยละความสำเร็จใน
การพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
ได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด

20,000

1. ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำป้าย ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด
2. ร้อยละความสำเร็จ
ของกลุ่มงานในการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้วยระบบ
SLA
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การรับบริการ

50,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

- จัดทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ เพื่อนำ
ข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ
ต่อไป (Google Form)
3. เสริมสร้าง
1. ประชาสัมพันธ์
- จัดทำสื่อ
วัฒนธรรมองค์กร
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลาย
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม องค์กร
รูปแบบ ทั้งแบบ
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ออนไลน์ และออฟไลน์
ซื่อสัตย์สุจริต)
ฯลฯ
- ประกวด สโลแกน
ต่อต้านการทุจริต เพื่อ
นำมาใส่ในหนังสือ
ราชการทุกฉบับ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละของผลการ
ประเมิน ITAด้านการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (สร้างทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต)

15,000

2. พัฒนาบุคลากร
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

- กิจกรรมจิตอาสา
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร การปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต

45,000

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

- กิจกรรมบุคลากรดีมี
จิตอาสา(เชิดชูบุคลากร
ดีที่มีจิตอาสาใน
หน่วยงาน)
- ร้านสุจริต (มุมกาแฟ
ทุกคนทานได้แล้ว
วางเงินไว้)
- วัฒนธรรม ยิ้มง่ายไหว้สวย
- นโยบาย สวดมนต์
ไหว้พระ กล่าวปฏิญญา
เขตสุจริต แสดง
สัญลักษณ์ต่อต้านการ

5,000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ทุจริต ก่อนการประชุม
ทุกครั้ง)
4. เตรียมความพร้อม - ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมิน ITA
จัดทำแผนปฏิบัติการ
Online
ป้องกันการทุจริต
สพป.ภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2564
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการ
ประเมิน ITA Online
5. การป้องกัน การ - คลินิก ตสน. (ให้
ทุจริต
คำปรึกษาแนะนำ การ
ปฏิบัติงานเพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนหรือ
การกระทำความผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินความเสี่ยงของ
การดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
จัดทำแผนป้องกันการ
ทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

Primary Educational Service Area Office

10,000

5,000

59

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิ จ กรรมพั ฒ นาช่ อ งทางการ 1. ร้อยละ 80 ของ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการที่มีต่อการ
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
2. ร้อยละ 80 ของ
ความสำเร็จในการ
พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
ได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด
2. กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ คลากรด้าน 1. ร้อยละ 100
คุณธรรมและจริยธรรม
ความสำเร็จในการ
จัดทำป้าย ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด
2. ร้อยละ 100
ความสำเร็จของกลุ่ม

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเ สี ย
สามารถเข้ าถึ ง ข้ อมูล
การสื ่ อ สารและการ
บริการ

20,000

กลุ่มงาน ICT
และอำนวยการ

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์

45,000

อำนวยการ/
พัฒนาครูฯ/
บริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

เม.ย.
64

Primary Educational Service Area Office

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

60

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม

3. กิจกรรามประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

ไตรมาส 4

เป้าหมาย

งานในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้วยระบบ SLA
3. ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการ
รับบริการ
ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต)

ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเ สี ย
สามารถเข้ าถึ งข้ อมูล
การสื ่ อ สารและการ
บริการ

20,000

กลุ่มอำนวยการ

ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์

45,000

พัฒนาครู/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

งบประมาณ

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด

เม.ย.
64

Primary Educational Service Area Office

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ

บริหารงานบุคลากร

61

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 3
เม.ย.
64

พ.ค.
64

ไตรมาส 4
มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานอย่าง ส่วนรวม ประพฤติตน
ซื่อสัตย์สุจริต)
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ
5. กิจกรรมเสริมสร้างวั ฒ น ธรรม ร้อยละ 95 ของผล
องค์กร
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต)

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ
6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการ ร้อยละ 95 ของผล ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส่ ว นเสียมี
ประเมิน ITA Online
การประเมิน ITAด้าน ความพร้อมและเข้าใจ
การเสริมสร้าง
ใ น ร ะ บ บข อง กา ร
วัฒนธรรมองค์กร
ประเมิน ITA Online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

5,000

พัฒนาครู/
บริหารงาน
บุคลากร/
อำนวยการ

10,000

นิเทศฯ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต)
7. กิจกรรมการป้องกัน การทุจริต ร้อยละ 95 ของผล
การประเมิน ITAด้าน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
(สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต)

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

5,000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

ไตรมาส 3
เม.ย.
64

Primary Educational Service Area Office

พ.ค.
64

ไตรมาส 4
มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ

ตสน./
นิติกร/
พัฒนาครูฯ
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

อำนวยการ

45,000

พัฒนาครู/
บริหารงานบุคลากร

โครงการป้องกัน การทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

Primary Educational Service Area Office

5,000

64

ตสน./
นิติกร/
พัฒนาครูฯ
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์

20,000

กลุ่มงาน ICT
และอำนวยการ

โครงการปรับภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ สพป.ภูเก็ต

50,000

โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online

20,000
10,000

อำนวยการ/
พัฒนาครูฯ/
บริหารงานบุคค
กลุ่มอำนวยการ

รวมทั้งสิ้น
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ผูเ้ ห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

150,000

(นายกิจธิชัย สารรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

(.........................................)
ตำแหน่ง ...............................................
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต Phuket

นิเทศฯ
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. ดร.ชุลีกร
2.
3.
4.
5.

ทองด้วง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายกิจธิชัย
สารรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายกิตติภูมิ อุทสาร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายวิรยุทธ
ชัยดินี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตทุกกลุ่ม

ผู้จัดทำ
1. นางมาลัยพร
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางอุมาวรรณ ตะวัน
นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม
นายปัณณธร ละม้าย
นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ
นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
นางฐาสสิร์
นวิชญ์ญาณสุธี
นางสาวรุ่งนภา วัจนะพันธ์
นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี
นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์
นางภูรี
ทองย่น
นายอนุชา
อินทรัตน์
นางล้อมสกุนต์ เอี่ยมทองกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

ผู้จัดพิมพ์/จัดรูปเล่ม
1. นางนันทวรรณ พึ่งแรง
2. นางอรนุช

ภู่ทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

