แนวทางการดาเนินงานโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน โดยด้านที่ ๑๐ คือ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ข้อที่ ๑.๒.๕ ด้านสังคมจิตวิทยา มุ่งเน้นให้มีการปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกต่อต้านการทุจริตต่อหน้าที่ การทาผิดกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระทาดังกล่าว ซึ่งถือเป็น
พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกันปกป้องผลประโยชน์โดยรวม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กาหนด
วิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ยุทธศาสตร์ที่ ๔
“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
และยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย”
โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสั งคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมือง
ที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิ ตอาสา และความเสี ยสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่ วนมีพฤติกรรมที่ไม่
ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งน้อมนาและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต
ในการนี้ จึงเห็นควรดาเนินโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ฐานความคิ ด ของบุ ค ลากรให้ ส ามารถแยกระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ เสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ สนับสนุนกลไกในการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อส่งเสริม
ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดกิจ กรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรั บ ฐานความคิดของบุ คลากรให้ ส ามารถแยกระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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3. เป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานสานักงานศึกษาธิการภาค และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. หน่วยงานดาเนินการจัดอบรมโดยเน้นเนื้อหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องหลักคิดการแยกประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐานสิบ (Analog) ระบบคิดฐานสอง (Digital) ให้แก่
บุคลากร (กลุ่มเป้าหมายการอบรม คือ บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน)
2. หน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. รายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานภาพรวม ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการอบรม
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 เข้ารับการอบรมจากจานวนบุคลากรทั้งหมดในสานักงาน)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของทัศนคติความรู้ความเข้าใจด้านการรับรู้การทุจริตของบุคลากร
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘0)
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องหลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐานสิบ (Analog) ระบบคิดฐานสอง (Digital)
2. บุคลากรได้รับการปลุกจิตสานึกให้มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
3. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่เน้นด้านการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
7. ปฏิทินการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2

3

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดสรรงบประมาณให้กับสานักงาน
ศึกษาธิการภาค จานวน 12 หน่วยงาน
หน่วยงานละ 20,000 บาท
จัดอบรมโดยเน้นเนื้อหาความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน เรื่องหลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐานสิบ
(Analog) ระบบคิดฐานสอง (Digital)
(กลุ่มเป้าหมายการอบรม คือ บุคลากรภายใน
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง)
(ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 90 ที่เข้ารับการ
อบรมจากจานวนบุคลากรทั้งหมดในสานักงาน)
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในหน่วยงาน
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ศปท.ศธ.

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.พ. – มี.ค. 60

สานักงานศึกษาธิการภาค
จานวน 12 แห่ง

มี.ค. – มิ.ย. 60

สานักงานศึกษาธิการภาค
จานวน 12 หน่วยงาน

มี.ค. – มิ.ย. 60

ลา
ดับ
4

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

รายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่ สานักงานศึกษาธิการภาค
กาหนด ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จานวน 12 หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ภาพรวม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ภายในวันที่ 30
สิงหาคม
2560

8. การประเมินผล
8.1 ประเมินผลตามตัวชี้วัดโดยคานวณจากจานวนผู้เข้ารับการอบรม เปรียบเทียบกับจานวนบุคลากร
ของสานักงาน โดยกาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 (ศธภ. ประเมินผล)
สูตรคานวณ คือ จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/จานวนบุคลากรของ ศธภ. ทั้งหมด*100
8.2 ประเมินผลโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบวัดทัศนคติความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ที่กาหนดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) (ศปท. ส่งแบบทดสอบฯ ให้ ศธภ. เพื่อนาไปให้บุคลากร
ที่เข้ารับการอบรมตอบแบบทดสอบดังกล่าว และ ศธภ. รวบรวมส่งไปยัง ศปท. ประเมินผล ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2560)
9. กิจกรรมและงบประมาณดาเนินการ
กิจกรรม
รายละเอียด
1. หน่วยงานจัดอบรมโดยเน้นเนื้อหา - ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. x 1 คน = 3,600 บาท
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 4,000 บาท
หลั ก คิ ด การแยกประโยชน์ ส่ ว นตั ว - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
และประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐาน = 1,400 บาท
สิบ (Analog) ระบบคิด ฐานสอง รวม 9,000 บาท
(Digital) (กลุ่ ม เป้ า หมายการอบรม
คื อ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง)
2. หน่ ว ยงานดาเนิ น การจั ด กิจ กรรม - ค่าใช้จ่ายดาเนินการกิจกรรมประมาณ 11,000 บาท
เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
หน่วยงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นประมาณการค่าใช้จ่าย สามารถเปลี่ยนแปลงได้
10. สิ่งที่ต้องดาเนินการ
10.1 จัดอบรมและจัดกิจกรรมตามข้อ (9)
10.2 ประเมินผลและรวบรวมผลการประเมินตามข้อ (8)
10.3 รวบรวมรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ
ตามข้อ (11.2) ตามแบบฟอร์ม
10.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มข้อ (11.1)
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11. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มสาหรับโครงการประกอบด้วย
11.1 แบบฟอร์ม ACMOE_01 เป็นการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และช่วยให้หน่วยงานสามารถสรุปข้อมูลเสนอผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
11.2 แบบฟอร์ม ACMOE_02 เป็นการรวบรวมรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านการเฝ้าระวังการทุจริตที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวบุคคลและหน่วยงาน ไปยังบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลรายชื่อ
ดังกล่าวจะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินงานในปีต่อไป
12. นิยามศัพท์
อาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง บุคลากรที่สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารมีความเข้าใจเกี่ยวกับ การทุจริตเบื้องต้น มีแนวคิดที่ไม่ทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตร่วมกัน ถ่ายทอด
เรื่องราวของการต่อต้านการทุจริตสู่บุคคลข้างเคียงได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ACMOE_01

แบบรายงานผลโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

วัตถุประสงค์
1......................
2.....................
3………………...

ผลการดาเนินงาน
ให้อธิบายขั้นตอน/วิธีการดาเนินกิจกรรม และผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งระบุจานวนงบประมาณที่ใช้

ตัวชี้วัด
ให้แสดงตัวเลขจานวนบุคลากรทั้งหมดของ ศธภ. และ
จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมด้วย
(ตัวชี้วัดที่กาหนด คือ ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
อบรม
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรใน
สานักงาน)

(ให้อธิบายแยกในแต่ละกิจกรรม เพื่อความสะดวกใน
การรายงานและสรุปผล)
1. กิจกรรมอบรมความรูเ้ รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องหลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม ระบบคิดฐานสิบ (Analog) ระบบคิดฐาน
สอง (Digital)
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ข้อดีและข้อจากัดของการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบรายงาน พร้อมไฟล์ข้อมูลแบบรายงานและภาพประกอบใส่แผ่น CD ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือทาง E-mail: pimbtb@gmail.com
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ACMOE_02

แบบรวบรวมรายชื่ออาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

E-mail
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เบอร์โทรศัพท์

สังกัดหน่วยงาน
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