แผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

คำนำ
การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบได้ ถ ู ก กำหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6
ภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ ทุกภาคส่ว นร่ว มต่อต้านการทุจริต ภาครัฐ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ ทั ้ ง นี้
ได้กำหนดให้ประเด็น “แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐ มนตรี มีมติเมื่อวัน ที่ 11 ตุล าคม 2559 เห็นชอบยุ ทธศาสตร์ช าติว ่าด้ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ประกอบด้วยผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน
ได้แก่ (1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริต
(3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยมีเป้าประสงค์ คือ
ประเทศไทยมีค่าดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก
ทั้งภายในและต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
สาระสำคัญ คือ ความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์
SWOT แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ที่แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ในการนี้ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จนสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะนำไปใช้เป็น
กรอบในการดำเนินงานและการติดตามผล เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
กุมภาพันธ์ 2564
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ความเป็นมา
การทุ จ ริ ต ในสั ง คมไทยระหว่ า งช่ ว งเวลากว่ า ทศวรรษ ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ประเทศอย่ า งมหาศาล
และเป็น อุป สรรคสำคั ญต่ อการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิ ม
ที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรม
อื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบได้ ถ ู ก กำหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้
ประเด็น “แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 11 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน
และเฝ้าระวัง มีกลยุทธ์สำคัญ เช่น เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่ อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 2) ด้านการป้องปราม
มีกลยุทธ์สำคัญ เช่น (1) ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System)
ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” (2) ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบฯ (3) ให้มี
การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบ (4) ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการ
ประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้าง (6) ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ 3) ด้านการปราบปราม มีกลยุทธ์สำคัญ เช่น (1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอ บ
อย่างเคร่งครัด และ 4) ด้านการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์สำคัญ เช่น (1) ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการ
ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่ว น ซึ่งเชื่อมต่อกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กำหนดให้การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การ
ปฏิ บ ั ต ิ แ ละเป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั ้ ง การปรั บ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
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แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2565) ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไข
การทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) ที่แถลงต่อรัฐสภาวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายหลักด้านที่ 12 และกำหนดให้การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 8
รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มีนโยบายชัดเจนเน้นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชันในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เป็น กรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีว ินัย และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ปร ะชาชน
มีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต ที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ เนื ่ อ ง และบทเรี ย นที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญ
อยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร
สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ว่า “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจ ริต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ว น และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้น การทุจ ริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาระบบป้องกันการทุจริตเชิง รุ ก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
เป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาท
สำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มี
อิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต ที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ เนื ่ อ ง และบทเรี ย นที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญ
อยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร
สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ เพื่อให้ส ่ว นราชการและหน่ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริตและประพฤติมิช อบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) จึ ง นำมาสู ่ ก ารจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ชอบ
กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ฉบับนี้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำขอ
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งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ) เพื ่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางในดำเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ที่ส อดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวง และเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓/๓
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งที่ 1891/2556 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดให้มี
การแบ่งกลุ ่ม งานภายในศู น ย์ ป ฏิบ ัต ิ การต่ อ ต้ านการทุ จริต กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็น 3 กลุ่มงาน คื อ
1) งานบริหารงานทั่วไป 2) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) กลุ่มงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม ี ม ติ เมื ่ อ วั น ที ่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื ่ อ ง มาตรการเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เห็นชอบให้ อ.ก.พ. กระทรวงดำเนินการเกลี่ย
อั ต รากำลั ง และกำหนดตำแหน่ ง ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านของศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในสำนั ก งานปลั ด
สำนั ก นายก รั ฐ มนตรี และสำนั ก งานปลั ด กระทรวงทุ ก กระทรวง พร้ อ มทั ้ ง แบ่ ง โครงสร้ า งภายในของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงและเพิ่มภารกิจจากเดิม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ มงาน คือ 1) กลุ่มงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา แต่เนื่องจากกำหนดให้รองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตำแหน่งนี้ได้กำหนดไว้เป็นตำแหน่งในราชการ
บริหารส่วนกลางแล้ว ดังนั้น จึ งทำให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีอัตรากำลัง
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน 11 อัตรา
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อำนาจหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทบูรณาการ ระยะ 20 ปี (สำนักงาน ป.ป.ช.) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรม นโยบาย หรือเจตจำนงของผู้บริหารหน่วยงาน แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตามให้ส่ว นราชการ และรัฐวิส าหกิจ
องค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รับข้อร้องเรีย นเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
(ศอตช.) สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. มอบหมายและ
กำกับติดตามการดำเนินการตามมติ-ข้อสั่งการของ คตช. ที่เกี่ยวข้อง
6. ให้ ท ำการตรวจสอบเปรี ย บเที ย บผลการดำเนิ น การปกครอง วิ น ั ย ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่ละกรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ
7. เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเผยแพร่ ข ่ า วสารเกี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
8. ส่งเสริ มให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และจัดทำ
รายงานผลการดำเนิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ
ส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่น ๆ
2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการและเสริมสร้างวินัยของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง
4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
ในกำกับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ การเสริมสร้าง
วินัย และการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดำเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
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มิชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวม
ของส่วนราชการ
โดยมีแผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
รองปลัดกระทรวง
ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (1)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ/ชช)
กลุม่ บริหารงานทั่วไป (-)
* พนักงานราชการ (1)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (5)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก/ชพ -1)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก -3)
* พนักงานราชการ (1)

หมายเหตุ : จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. จำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา แต่เนื่องจาก กำหนดให้
รองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. ซึ่งตำแหน่งนี้ได้กำหนดไว้เป็นตำแหน่งในราชการบริหารส่วนกลางแล้ว
ดังนั้น จึงทำให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. มีอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจำนวน 11 อัตรา

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (5)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ. -1)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก -3)
* พนักงานราชการ (1)
ขรก. - 11
ลูกจ้างชั่วคราว
พรก. - 3 เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ลจป. - 0
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
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แนวทางการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้จัดสรร) มีแนวทางและขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก และสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้จัดสรร) โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564)
4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที ่ ไ ด้ จ ั ด สรร) ต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร เพื ่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุป ระสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐจะถูกกำหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่ง คั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้จะเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1.1 การรักษาความสงบในประเทศ
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
1.4 การบูรณการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
13

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปรากฏอยู่ใน ยุทธศาสตร์
ชาติ ด ้ า นที ่ 6 การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป็ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส ่ว นรวม มีความทันสมัยและพร้ อ มที่จ ะปรับตัว ให้ ทัน ต่ อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงาน
14

ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ การอำนวยความยุติธรรมตามหลัก นิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐ ที่ส ามารถจูง ใจและดึ งดูด ให้ คนดี คนเก่ง เข้า มาร่ว มพลั งการทำงานที ่ม ี ความมุ่ งมั่ น และ
มีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้อง คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัด คือ ระดับความโปร่งใส การ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วย 23 ประเด็นพัฒนา ทั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
คือ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม
ให้ ม ี จ ิ ต สำนึ ก และพฤติ ก รรมยึ ด มั ่ น ในความซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต และการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ
สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมแล ะ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี โดย
ใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ – ปี ๒๕๗๖ ๒๕๖๕
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
๑. ประเทศไทยปลอด
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ อยู่ในอันดับ ๑ อยู่ในอันดับ ๑ อยู่ในอันดับ ๑ อยู่ในอันดับ ๑
การทุจริตและประพฤติ ประเทศไทย
ใน ๕๔ และ/ ใน ๔๓ และ/ ใน ๓๒ และ/ ใน ๒๐ และ/
มิชอบ
(อันดับ/คะแนน)
หรือได้
หรือได้
หรือได้
หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ
กว่า ๕๐
กว่า ๕๗
กว่า ๖๒
กว่า ๗๓
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
๒. ประชาชนมี
ร้อยละของเด็กและ
วัฒนธรรมและพฤติกรรม เยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐
ซื่อสัตย์สุจริต
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรม
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐
ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงาน
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(๘๕ คะแนน (๘๕ คะแนน (๙๐ คะแนน (๙๐ คะแนน
ITA
ขึ้นไป)
ขึ้นไป)
ขึ้นไป)
ขึ้นไป)
๒. คดีทุจริตและ
จำนวนคดีทุจริตใน
ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
ประพฤติมิชอบลดลง
ภาพรวม
๑๐
๕๐
๗๐
๘๐
จำนวนคดีทุจริต
รายหน่วยงาน
ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
- จำนวนข้อร้องเรียน
๑๐
๕๐
๗๐
๘๐
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
- จำนวนข้อร้องเรียน
ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
๑๐
๕๐
๗๐
๘๐
ว่ากระทำการทุจริต
จำนวนคดีทุจริต
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
ตำแหน่งทางการเมือง
๒๕
๕๐
๘๐
๙๐
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

3. การดำเนินคดีทุจริต กระบวนการดำเนินคดี
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม ทุจริตที่จำเป็นต้องขอ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ขยายระยะเวลาเกินกว่า
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๑๐
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
กำหนด
ไม่เกินร้อยละ ๔ ไม่เกินร้อยละ ๓ ไม่เกินร้อยละ ๒ ไม่เกินร้อยละ ๑
จำนวนคดีอาญา
ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี
ที่หน่วยงานไต่สวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ทุจริตถูกฟ้องกลับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศ
และให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทำแผน การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและหน่ ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้ อ ง ขั ้ น ตอนในการดำเนิ นการปฏิร ู ปประเทศ การวั ดผล
การดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน เพื่อกำหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับได้ต่อไป ประกอบด้วยแผนปฏิรูปประเทศ จำนวน 11 ด้าน ได้แก่
1. แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
2. แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
4. แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
5. แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
6. แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
8. แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม
10. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
11. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปรากฏอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายรวม คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙
โดยมีจุดเน้นการปฏิรูปในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
- ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ การรวมตัว ของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิช อบ
ภายใน ๒ ปี
2) ด้านการป้องปราม
(๑) ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อานาจรัฐที่ได้รับมอบให้ส่วน
ราชการต้องมีการกำหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบ
แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ และประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสื่อ
สาธารณะ
(๒) ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, ๒๕๓)
(๓) ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้
(๔) ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและกากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่งเงิน
สดและตราสารเปลี่ยนมือได้
3) ด้านการปราบปราม
(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ
หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
(2) ให้มีกฎหมายกำหนดความผิดจากการกระทำโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อ
หน้าที่ การใช้อำนาจโดยมิชอบ และการร่ำรวยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓)
(3) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจหรือมีสถานะเป็น
ผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามอานาจหน้าที่โดยแจ้ง
ให้ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนใช้อำนาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที
(4) เร่งรัดติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน
(5) ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขั้นตอนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
4) ด้านการบริหารจัดการ
(๑) ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
(๒) จัดตั้งสถาบัน การสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti –
Corruption Capacity Building Institute)
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ตัวชี้วัด (ปี 2564)
ข้อ
ผลอันพึงประสงค์
1 ให้ ม ี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนเกี ่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบ
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตั ว กั น เป็ น พลั ง ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิช อบและชี ้เ บาะแสเมื่ อ พบเห็ น การ
กระทำความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
2

ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหาร
จั ด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบ ั ติห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื ่ อ ตรง
(Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดย
สุจ ริตภายใต้กรอบธรรมาภิบ าลและการกำกับ
กิจการที่ดีอย่างแท้จริง

3

ให้ ม ี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารภาครั ฐ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่ อต้ านการทุจ ริต เพื ่ อขจั ด ปั ญ หาการทุจ ริต ที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด
๑) มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ที่เป็นอิสระ และได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน
๒) มีพิพิธภัณฑ์ต่อต้านทุจริต ๕ แห่งในภูมิภาค
๓) มี เ ครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบภาค
ประชาชนทุกจังหวัดและไม่น้อยกว่าจังหวัดละ ๕ กลุ่ม
๔) มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต (Watch Dog) ที่มี
ประสิทธิผลในทุกจังหวัด
๕) มีกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบภาคประชาชน
๑) หน่ว ยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีผลการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน การดำเนิ น งาน
( Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๘๐ ทั้ง ๕ มิติ
๒) ทุกหน่วยงานของรัฐมีแนวทางการใช้ดุลยพินิจ
ตามภารกิจของหน่วยงาน ทบทวนให้มีการลดการใช้
ดุลพินิจ และมีการบันทึกเหตุผลการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงานของรัฐในรายงานผลงานประจำปี
๓) ได้ ร ั บ การประเมิน จาก International Institute
for Management Development (IMD) และWorld
Economic Forum (WEF) ในลำดั บ ที ่ ด ี ข ึ ้ น ทุ กปี
และไม่มีจุดที่อาจต่ำลง (Trend)
๑) มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่อ ำนวยความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและมีข้อจำกัดเท่ าที่
จำเป็นโดยประกาศให้ทราบล่วงหน้า
๒) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของ The Organization
for Economic Co- operation and Development
(OECD) ในปี ๒๕๖๕
๓) มีการนำระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
และการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในงานก่ อ สร้ า ง (CoST)
มาใช้อย่างเป็นทางการ
๔) รัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินบาททั่วโลกได้
อย่างมีประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้
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ข้อ
ผลอันพึงประสงค์
4 ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยมาตรการ
ทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้า
พนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิช อบ
หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด
5

6

ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล
ฟ้องศาลพิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว
รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะ
มีการจัดทำและบูร ณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต
ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจาก
การกระทำผิ ด ทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ให้ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น และในกรณี ท ี ่ ย ั ง ไม่ มี
กฎหมายที่ส อดคล้ องกั บ มาตรฐานสากล ก็ใ ห้
เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้ องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบ
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ เพื ่ อ ให้ ป ระเทศไทย
ปลอดทุจริต

ตัวชี้วัด
๑) มีการบังคับใช้การดำเนินการทางจริยธรรมและ
วินัยที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิผลกับเจ้าพนักงาน
ของรัฐทุกคน
๒) การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติ
มิชอบภาครัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
๓) จำนวนคดีที่ ป.ป.ช./ป.ป.ท. ไต่สวนลดลงร้อยละ
๑๐ ในแต่ละปี
๑) การไต่สวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบสามารถนำตัว
ผู้กระทำผิดขึ้นสู่ศาลได้ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ทุกคดี
๒) จำนวนคดี ท ี ่ ช ี ้ ม ู ล แล้ ว แต่ ศ าลยกฟ้ อ งไม่ เ กิ น
ร้อยละ ๕
๓) สามารถนำทรัพย์สินที่รัฐเสียหายกลับมาได้มากกว่า
ร้อยละ ๘๐
๔) มีฐานข้อมูลคดีทุจริตประพฤติมิชอบและมาตรการ
ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ก ารทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบลั ก ษณะนั้ น
ทุกคดีเกิดขึ้นอีก
๑) รัฐมีกลไกและมาตรการในการประสานงานระดับ
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ
๒) มีมาตรการประสานการขับเคลื่อนด้านการประสาน
การบริหารและประสานการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ
๓) มี ส ถาบั น วิ ช าการระดั บ ชาติ ท ี ่ เ ป็ น อิ ส ระเพื่ อ
ทำหน้าที่ในทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) มอบหมายหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ อย่าง
ชัดเจนเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแห่ งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาการศึ กษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ ห ลั ก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบ าลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจ ริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับ สภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลา
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
๒.๓ พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็น ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น ให้ป ระชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกำหนดให้
๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกำกับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
๔.๒ จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
๖.๑ กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย
กำกับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
๖.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจ ริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ ผ่านมาพบว่าการทุจริ ต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช ่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส ่ว นตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอน
การกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกำหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่
เริ ่ ม ขั ้ น ก่ อ ตั ว นโยบาย (Policy Formation) ขั ้ น การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั ้ น ตั ด สิ น ใจ
นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการ
๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วดั ความเสีย่ งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
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กลยุทธ์

๒. การรายงานผลสะท้อน
การสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ
การรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดำเนินการตามหลัก
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดำเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็น กฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิ ด
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่ อ สารที ่ ท ั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไกการดำเนิ น งานให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ้ น
ซึ ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ น ี ้ จ ะทำให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ้ น
คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริต
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
การทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและ
5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ข่าวกรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพ
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
ในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
เบาะแส (Whistleblower)
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทำ อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
เป็ น การกำหนดยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ม ุ ่ ง เน้ น การยกระดั บ มาตรฐานด้ า นความโปร่ ง ใสและการจั ด การ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน
และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
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
การป้องกันและปราบปราม
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
(CPI) ของประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption ๒.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐ มนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒5 กรกฎาคม ๒๕62 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ และกระบวนการ
ยุติธรรม
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดต าม
การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธ รรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โ ทษอาญาตาม
หลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซง
หรื อ ครอบงำใด ๆ พร้ อ มทั ้ ง บู ร ณาการหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมให้ ด ำเนิ น งาน
สอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
โดยเน้นการทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้
อย่างเป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม
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พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองแ ละ
ฝ่ายราชการประจำ
โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิ ด
อย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด
และเร่ ง รั ด ดำเนิ น การตามขั ้ น ตอนของกฎหมายเมื ่ อ พบผู ้ ก ระทำผิ ดอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื ่ อ ให้ ภ าครั ฐ
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามที ่ น ายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ล งนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ
ณ วั น ที ่ 27 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื ่ อ ง นโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย และเนื่องจากในห้วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ
ให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้า ราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล
ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียน
ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้
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ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและ
การจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและ
ร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อ และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรั บรื ้ อ และเปลี ่ ยนแปลงระบบการจั ดการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ โดยมุ ่ งให้ ครอบคลุ มถึ ง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(เพิ่มเติม) 5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทก์ Demand”
โดย
- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษา
ของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ
- เปิดกว้างเสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมประเมินผลการเรียนของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะ เพื่อทำ ครูยกกำลังสองที่เน้น
เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสอง
ที่เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่
On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้
ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทก์ทักษะและความรู้ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน
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จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
จั ดการศึ กษาทุ กระดั บ ทุ กประเภท โดยใช้ หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ ส่ งเสริ มการพั ฒนา
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้แสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ส่งเสริม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมี
งานทำ ตลอดจนพัฒนาครู ครูอาชีวศึกษา และบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้และความชำนาญ เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ การส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอน ตลอดจนปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและ
ยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่ มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษา และสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
พัฒ นาแพลตฟอร์มดิจ ิทัล และใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ศึกษาและปรับปรุงอัต รา
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ปฏิรูปองค์กรเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และประชาชน สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการศึ กษา ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกำลังคนให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
องค์กร สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคลให้สามารถบริหารจัดการอย่างอิสระภายใต้กรอบแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานวางแผนทางการเงินระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร และ
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ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
(เพิ่มเติม) 7. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
8. จัดการเรีย นรู้ตลอดชีว ิตผ่านเว็บไซด์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้ า ง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรีย นรู้ที่ห ลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP)
9. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
10. จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยดี ข ึ ้ น คนไทยมี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ภ ู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าประสงค์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคงและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่
1. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูป แบบ
ที่หลากหลาย
7. หน่ว ยงานมีร ะบบการบริห ารจัด การที่ มี ประสิ ทธิภ าพ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและสนับ สนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุ ก คาม
รูป แบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุ ษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจ ากธรรมชาติ
โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
3. ยกระดับคุ ณภาพการศึ กษา และสร้างเสริ มโอกาสในการเข้ าถึงบริ การการศึ กษา
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ท ี ่ 2 การผลิ ตและพั ฒนากำลั งคน การวิ จ ั ย และนวั ตกรรม เพื ่ อสร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์และการเทียบโอนความรู้
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชน
2. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ของจั ง หวั ด ภาค และฐานข้ อ มู ล กลางด้ า นการศึ ก ษา
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
3. พัฒนากลไกการบริห ารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อ มโยง
ทุกระดับ ทุกพื้นที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา
4. เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ให้ ส อดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
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ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้ อมภายนอก โดยวิ เคราะห์ จ ุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส อุ ปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity, and
Threat Analysis : SWOT Analysis)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
นำหลักการ McKinsey’s 7S Model มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำแนกตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรออกเป็น 7 กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย
1. S - Strategy ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ
2. S – Structure ตัวแปรด้านโครงสร้างในการปฏิบัติ
3. S – Style ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ
4. S – System ตัวแปรด้านระบบการในปฏิบัติ
5. S – Staff ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ
6. S – Skill ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ
7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
ใช้หลักการ PEST Model มาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 7 มิติ ดังนี้
1. P – Political มิติทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง
2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การดำเนินธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ
3. S – Social มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยีเช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ
5. L – Legal มิติทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. I – International มิติทางด้านต่างประเทศ เช่น ข้อกำหนดของสากล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7. G – Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดแข็ง" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีความพร้อมทุกด้าน และบุคลากร
ในทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. ด้านโครงสร้าง (Structure) มีการขยายโครงสร้างไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทำให้การปฏิบัติ
ภารกิจงานถูกกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลางส่งผลให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. ด้านรูปแบบ (Style) มีลำดับขั้นการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายภารกิจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แต่ละหน่วยงาน
4. ด้านระบบ (System) มีช่องทางในการสอดแทรกลงในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตในการเรียนการสอนได้
5. ด้ า นบุ ค ลากร (Staff) หน่ ว ยงานที ่ ป ฏิ บ ั ติ ภ ารกิ จ หลายหน่ ว ยงานมี อ ั ต รากำลั ง จำนวนมาก
ซึ่งคัดเลือกจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6. ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะศักยภาพเพียงพอ มีความพร้อมและความ
เชี่ยวชาญ สามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ดียิ่งขึ้น
7. ด้านค่านิยม (Shared Value) มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่ วนราชการ
ส่งผลดีต่อการกำกับดูแลและดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดอ่อน" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ที่สำคัญด้านการขับเคลื่อน
อย่างจริงจัง ขาดยุทธศาสตร์สื่อสารให้เกิดการตื่นตัวในสังคม ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่ประสบ
ความสำเร็จและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ด้านโครงสร้าง (Structure) การขยายโครงสร้างของหน่วยงานปฏิบัติภารกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ
เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งผลให้การดำเนินงานในระดับ
พื้นที่นั้นถูกแทรกแซงโดยการเมืองท้องถิ่นโดยระบบอุปถัมภ์
3. ด้านรูปแบบ (Style) ภายในหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งเนื่องจากผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้การปฏิบัติภารกิจ
ยังขาดความชัดเจน ไม่เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
4. ด้า นระบบ (System) หน่ว ยงานปฏิบัติภ ารกิจมีระบบการทำงานที่มีขั้นตอนที่สับสนและมี
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานรวมทั้งยังขาดระบบ
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และบทลงโทษ หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการไต่ส วน
ส่งผลให้ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง
ของสังคม ซึ่งส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
5. ด้านบุคลากร (Staff) อัตรากำลังขององค์กรอิสระและหน่วยงานปฏิบัติภารกิจบางหน่วยงาน
ยังไม่มีการกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเท่าที่ควร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานปฏิบัติ
6. ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกสำหรับการทำความเข้าใจกับรูปแบบ
การทุ จ ริ ต ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป และในปั จ จุ บ ั น ก็ ย ั ง ขาดการนำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนทักษะในการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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7. ด้ า นค่ า นิ ย ม (Shared Value) หน่ ว ยงานปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ไม่ ส ามารถสร้ า งความเกรงกลั ว
ให้ผู้กระทำทุจริต ยึดตัวอย่างที่ไม่ดี ยอมรับ ตัวอย่างที่ไม่ดีว่าเป็นเรื่องปกติ สร้างค่านิยมในทางที่ผิด
อีกทั้งไม่สามารถตามทันสถานการณ์การทุจริตที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "โอกาส" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. P – Political มิ ต ิ ท างการเมื อ ง รัฐ บาลมีเจตนารมณ์ ใ นการใช้ มาตรา ๔๔ และคำสั่ ง คสช.
ฉบับที่ 69/2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. E – Economic มิ ต ิ ท างเศรษฐกิ จ การค้ า และการลงทุ น ในประเทศได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ
การดำเนิน ธุรกิจ บนพื้น ฐานของหลักธรรมาภิบาล และนำองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
3. S – Social มิติทางสังคม มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการปลูก
จิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ ระดับการศึกษาให้ร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตอย่า งเป็นรูปธรรม แสดงถึงความต้องการที่จะเห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสำคัญที่เป็นพื้นฐาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. T – Technology มิต ิทางเทคโนโลยี มีการพัฒ นาเทคโนโลยีที่ช่ว ยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบการทำงานของรัฐได้
5. L – Legal มิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญสามารถคานอำนาจทางการเมืองให้ไม่สามารถแทรกแซง
ฝ่ า ยข้ า ราชการประจำได้ อี ก ทั ้ ง บทบั ญ ญั ต ิ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มี ก ารกำหนดให้ ป ระชาชน
มี ห น้ า ที ่ ใ นการให้ค วามร่ ว มมือ และมี ส ่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ านการทุ จริ ตและในปั จจุ บั นยังมี
กระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติงาน และบังคับใช้ได้จริง
6. I – International มิ ต ิ ท างด้ า นต่ า งประเทศ มี ก ารพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและ
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งในการปฏิ บ ั ต ิ แ ละบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศต่าง ๆ
มาปรับใช้ในการดำเนินงานภายในประเทศ
7. G - Government มิต ิทางด้า นนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ นโยบายของรัฐ บาลมีความ
ต้องการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ และ
ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "อุปสรรค" ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. P – Political มิติทางการเมือง มาตรการป้องกันการทุจริตยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง
2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีทางการค้า ทำให้เผชิญกับปัญหา
ที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการข้ามชาติ ทุจริตในส่วนต่าง ๆ เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
และบุคลากรไม่เพียงพอในการกระจายลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
3. S – Social มิติทางสังคม วัฒนธรรมของไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ รอมชอม และประชาชนยังขาด
ค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริต และยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ
4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี การดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาโดยนำ
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือเป็นรูปแบบไซเบอร์แต่ก็ยังมีช่องโหว่ของระบบที่ทำให้สามารถ
ทุจริตได้
5. L – Legal มิ ต ิ ท างกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที ่ ม ี ข ั ้ น ตอนซ้ ำ ซ้ อ นและมากเกิ น
ความจำเป็ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการดำเนิ น คดี และขาดการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที ่ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด โดยตัวผู้ออกกฎหมายออกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและ พวก
พ้อง
6. I – International มิต ิทางด้า นต่างประเทศ การบริหารงานภาครัฐ ไทยขาดความน่าเชื่ อ ถื อ
ในความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
7. G - Government มิ ต ิ ท างด้ า นนโยบายรั ฐ บาล/ระบบราชการ เกิ ด การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ
อย่างต่อเนื่อง จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตกับประชาชน อีกทั้งประชาชนยังมองว่าหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ตลอดจน
บริ บ ทที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง อาทิ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
“กระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต”
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ
3. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ :
กระทรวงศึกษาธิการมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัต ิการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จัดทำขึ้นตามแนวทางของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ ม ิ ชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลักโดยมีรายละเอียดกลยุทธ์
แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
40

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับ ช่วงวัยตั้งแต่ป ฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง
การดำเนิน การตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ปรับฐานความคิด
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน ๑.๑ มีหลักสูตรการเรียน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต การสอนการป้องกันการทุจริต
ให้สามารถแยกระหว่าง ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ พัฒนาและปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อ
๑.๒ มีการอบรมเพื่อปรับฐาน
การทุจริตของข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากร ความคิดที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับและประเภท
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.3 การกำหนดรูปแบบมาตรฐานทางจริยธรรม 1.3 มีรูปแบบมาตรฐานทาง
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
๒. พัฒนาและส่งเสริม ๒.๑ มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุก
๒.๑ มีรูปแบบการกล่อมเกลา
ให้มีระบบและ
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ทางสังคมเพื่อสร้างความเป็น
กระบวนการกล่อมเกลา ที่ดีให้กับสังคมไทย
พลเมืองที่ดี
ทางสังคมเพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต
๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้
๒.๒ มีสื่อการเรียนรู้
สำหรับทุกช่วงวัย
๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ
๒.๓ มีสาระการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ
๒.๔ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
๒.๔ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
เครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทุจริต
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา ๓.๑ นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ๓.๑ ทุกส่วนราชการมีการนา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต่อต้าน
ต่อต้านทุจริต
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทุจริต
ทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน ๓.๒ มีหลักสูตรการเรียน
การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต การสอน การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางปรัชญาของ
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้
๓.๓ มีรูปแบบการป้องกัน
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของ
การทุจริตตามแนวทาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ
๔. ส่งเสริมการมีส่วน
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
๔.๑ มีกิจกรรมของชุมชน
ร่วมของชุมชนและ
ในการต่อต้านทุจริต
บูรณาการทุกภาคส่วน ๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
๔.๒ จำนวนครั้งของการแจ้ง
เพื่อต่อต้านทุจริต
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคมและทางกฎหมายบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต
๔.๓ จำนวนหน่วยงานที่ร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายการต่อต้านทุจริต

42

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ๒ มี เ ป้ า หมายมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นากลไกและกระบวนงานด้ าน
การป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร
และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. พัฒนาและเพิ่ม
๑.๑ กำหนดมาตรการเชิงรุกที่สามารถป้องกัน
๑.๑ มีมาตรการเชิงรุก
ประสิทธิภาพระบบงาน
การทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัด
การป้องกันการทุจริตใน
ป้องกันการทุจริตทุกส่วน กระทรวงศึกษาธิการ
ทุกส่วนราชการในสังกัด
ราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการ
๑.๒ จำนวนภาคเอกชนและ
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ภาคประชาสังคมที่เข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต
๑.๓ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตโดยเพิ่ม ๑.๓ มีระบบกำกับ ติดตามและ
บทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต
เข้ามามีส่วนร่วม
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับติดตามและ
1.4 มีการพัฒนาระบบการกำกับ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต
ติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต
๒. ทุกส่วนราชการในสังกัด ๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๑ มีกลไกป้องกันเพื่อยับยั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ
การทุจริต
มีการสร้างกลไกการป้องกัน ๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้ง ๒.๒ มีกลไกการติดตามและ
เพื่อยับยั้งการทุจริต
การทุจริตสู่การปฏิบัติ
ประเมินผลการนำข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ในระบบบริหารงานสาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือ สารสนเทศในระบบบริหารงาน
ลดปัญหาการทุจริต
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
สาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓.๒ มีเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้
สารสนเทศและการสื่อสารที่
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๔. พัฒนารูปแบบการ
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ มีแผนการยกระดับ
สื่อสารสาธารณะ
สาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสื่อสารสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๔.๒ กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด
๔.๒ มีแผนการติดต่อสื่อสาร
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สาธารณะ
๕ การพัฒนาวิเคราะห์และ ๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
๕.๑ มีมาตรฐานการประเมิน
บูรณาการระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินด้านคุณธรรม ของหน่วยงาน
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
และความโปร่งใสในการ
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้าน
๕.๒ มีระบบการประเมิน
ดำเนินงานของหน่วยงาน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย
๖. พัฒนาสมรรถนะและ
๖.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรใน ๖.๑ บุคลากรในหน่วยงานสังกัด
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาเพื่อการป้องกันและ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
ปราบปรามการทุจริตให้มี
เพื่อการป้องกันการทุจริต มาตรฐานสากล
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็ น กฎหมาย (Legislation) การบังคับ ใช้ กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี และลงโทษ
ผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปราม
การทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ปรับปรุงระบบการรับ ๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน ๑.๑ จำนวนช่องทางในการรับเรื่อง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของกระทรวงศึกษาธิการ ความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 1.2 มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้
ต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ในระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงกระบวนการ ๒.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปราม
๒.๑ มีแผนการปรับปรุง
และพัฒนากลไกพิเศษ
การทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
ในการปราบปรามการ
๒.๒ การสร้างมาตรฐานการดำเนินการ
๒.๒ มีการปรับปรุงมาตรฐาน
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว
ปราบปรามการทุจริต
การดำเนินการปราบปรามการทุจริต
และมีประสิทธิภาพ
๒.๓ การพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม 2.3 มีกลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
๒.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปราม
2.4 หน่วยงานมีการนำแนวทาง/
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
มาตรการด้านการปราบปราม
การทุจริตมาใช้ในหน่วยงาน
๓. บูรณาการข้อมูล
๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบ
๓.๑ มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ข่าวสารในการปราบปราม การปราบปรามการทุจริตของ
ประกอบการปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
๓.๒ มีเครือข่ายทางการศึกษา
ทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารใน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
การปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพ ๔.๑ กำหนดมาตรการในการคุ้มครองพยาน
๔.๑ มีมาตรการในการคุ้มครอง
ในกระบวนการคุ้มครอง และผู้แจ้งเบาะแสที่มีความน่าเชื่อถือ
พยานและผู้แจ้งเบาะแส
พยานและผู้แจ้งเบาะแส และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
เกี่ยวกับการทุจริต
๔.๒ กำหนดมาตรการในการคุ้มครอง
๔.๒ มีมาตรการในการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ปราบปรามการทุจริต
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
๔.๓ การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้ง ๔.๓ มีหลักเกณฑ์การให้รางวัลหรือ
เบาะแสในคดี
สิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
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ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ
ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนแม่บทบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนการศึกษาชาติ
ระยะ 20 ปี

นโยบายของผู้บริหาร
หน่วยงาน

วิเคราะห์ปญ
ั หาการทุจริต/
ความเสี่ยง/
โอกาสเกิดการทุจริต

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ
3. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : กระทรวงศึกษาธิการมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(4 กลยุทธ์)
ตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
(6 กลยุทธ์)
ตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
(4 กลยุทธ์)
ตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรม
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สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) ประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการ จำนวน 121 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ จำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน
14
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อการต่อต้านการทุจริต
จำนวน
12
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
จำนวน
12
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต
จำนวน
5
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ จำนวน 72 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน
12
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
จำนวน
4
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
จำนวน
5
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จำนวน
1
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
จำนวน
24
โครงการ
ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน
26
โครงการ
เพื่อการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน
3
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จำนวน
2
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต
จำนวน
1
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
จำนวน
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1.1.1 โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต

ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบุคลกรทางการลูกเสือ
ทั่วประเทศ

1.1.2โครงการส่งเสริมคุณธรรมและสร้าง
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีพื้นที่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๙

เชิงปริมาณ
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ๙ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าระดับ A (๘๕ คะแนน)
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
เชิงปริมาณ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 70 คน
เชิงคุณภาพ
ระดับความสำเร็จโครงการเสริมสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

1.1.3 โครงการเสริมสร้างความรู้
ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

0

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๑๔๗,๔๐๐

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๙ (ฉะเชิงเทรา)

161,050

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 18 (นครสวรรค์)
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1.1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
“ป้องกันการทุจริต”(สำนักงานทุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.5 โครงการขับเคลื่อนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
เชิงปริมาณ
1. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564
2. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครู และบุคลากรของ
สพป.นครพนม เขต 1 เขต 2 และ สพม.22 กศน. อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม และโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานมีแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/
การส่งเสริมความโปร่งใส

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

78,100

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

71,782

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.6 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
1.1.7 โครงการประชุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2564

1.1.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
สถานศึกษา

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ
การทุจริต (ร้อยละ 8๐)
2 ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
เชิงปริมาณ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้า
รับการประชุมฯ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริตคอรัปชั่น
เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จำนวน 56 คน
2. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านบัญชี บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 43 คน

42,200

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี

42,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส

144,480

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3. พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนออนไลน์
จำนวน 1 โปรแกรม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ตรวจสอบภายในพื้นที่จังหวัดน่าน
บูรณาการเชื่อมโยงการตรวจสอบแบบ Real Time จำนวน 1 เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบาย
ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน
ด้านบัญชี ได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน
ทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนออนไลน์
สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารภาครัฐและเอกชน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ตรวจสอบภายใน บูรณาการเชื่อมโยง
ตรวจสอบแบบ Real Time ในพื้นที่จังหวัดน่าน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
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1.1.9 โครงการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน
3. จำนวนบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายร้อยละ 90)
1.1.10 โครงการป้องกันและปราบปราม 1. สำนักงานศึกษาธิการพระนครศรีอยุธยา มีแนวทางการขับเคลื่อนการ
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 80
3. บุลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจจากการเข้ารับการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 80
1.1.11 โครงการเสริมสร้างวินัย
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีบ่ รรจุใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2560 – พ.ศ. 2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับ
ที่บรรจุใหม่ ต่อต้านการทุจิต ประพฤติมิ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จำนวน 120 คน
ชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 2. ผู้เข้ารับการอบรมและเครือข่าย ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน
ซื่อสัตย์ โปร่งใสตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

50,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบึงกาฬ

53,350

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง
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1.1.12 โครงการสร้างเสริมสังคมสุจริต
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
และผู้เกี่ยวข้อง มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
1.1.13 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เชิงปริมาณ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า
(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยละ 90 จากเป้าหมายโครงการ
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิงคุณภาพ
ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
1.1.14 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เชิงคุณภาพ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ ความเข้าใจ
(ITA)
และมีส ่ว นร่ว ม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส (ITA) ของ
สำนักงาน และมีความรู ้ความเข้า ใจการบริห ารความเสี ่ย งการทุ จ ริ ต
ร้อยละ ๙๐
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๖ คน
ร้อย
ละ ๙๐

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

50,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี

49,640

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำปาง

๑๐๑,๓๐๐

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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1.2.1 กิจกรรมพัฒนาและผลิตคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ (ITA)
1.2.2 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่
เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

งบประมาณ
(บาท)
603,820

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวะศึกษา

เชิงปริมาณ
๓๐๐,๐๐๐ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือ เนตรนารี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑๘๓ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต และ
สถานศึกษา ในส่วนกลางทั้งของรัฐ และเอกชน จำนวน ๓,๐๐๐
คน
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี เห็นคุณค่าและรู้จักเสียสละเพื่อบำเพ็ญประโยชน์
แก่สถานศึกษาของตนเองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน
จะได้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคต
1.2.3 โครงการลูกเสือจิตอาสาเพื่อพัฒนาลูกเสือตาม จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่าน ๒๙,๓๐๐,๐๐๐ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
กระบวนการลูกเสือ (จำนวน ๙๖,๐๐๐ คน)
1.2.4 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
เชิงปริมาณ
5,732,000
ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ 1. ร้อยละของครูโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนานำความรู้ที่ได้ไป
เป็นพลเมืองดี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

55

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564

1.2.5 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1.2.6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ที่สะท้อนถึงการมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
จำนวนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาน จำนวน 8,600 คน
เชิงปริมาณ
3,988,1000 สำนักงานคณะกรรมการ
ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ไปจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
จำนวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 400 โรงเรียน
เชิงปริมาณ
50,000
สำนักงานศึกษาธิการ
1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จำนวน 1 คน
ภาค 16 (เชียงราย)
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 4 จังหวัด
(เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการนิเทศ
ติดตาม ครบทั้ง 4 จังหวัด ร้อยละ 100
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1.2.7 โครงการเข้าวัดด้วยกัน จังหันวันธรรม
สวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1.2.8 โครงการพัฒนาสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ(เชียงราย น่าน
พะเยา และแพร่) มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานในด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จำนวน 63 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และ
มีความสุข บุคลากรในหน่วยงานมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร
ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อผู้รับบริการดียิ่งขึ้น
๑. บุคลากรในสำนั กงานศึ ก ษาธิ การจั งหวั ดชลบุ รี สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการครองตนตาม
ความเหมาะสม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

23,550

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

50,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชลบุรี
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1.2.9 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๒. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีสามารถพัฒนาตน
ไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความสุจริต
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการครอง
ตนตามความเหมาะสม
เชิงคุณภาพ
๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มีแนวทางการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน ๒๐๐ คน คณะทำงาน ๒๐ คน รวม ๒๒๐ คน

งบประมาณ
(บาท)

๑๓๐,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชี ย งใหม่ ได้ ร ั บความรู ้ และเข้ าใจ เกี ่ ยวกั บ ระเบี ย บ กฎหมาย
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามแผนและ
กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการการส่งเสริม ปกป้อง แก้ไข คุ้มครองส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์สูงสุด
1.2.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้
1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตใน
การป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกและความตระหนัก มีวินัย
ในการทำงาน ซื่อสัตย์ เข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตในระบบราชการ
3. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง
1.2.11 เสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและ เชิงปริมาณ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

46,400

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี

133,600

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม

59

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2. หน่วยงานมีการจัดทำประมวลจริยธรรมและแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีการจัดกิจกรรม
ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด
4. ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ร้อยละ 90
ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางศึกษา
มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม บริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมก้าวสู่สำนักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส
1.2.12 โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เชิงปริมาณ บุคลากรสำนั กงานศึ ก ษาธิก ารจัง หวั ดสมุท รสาคร
และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลา จำนวน 26 คน
การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
เชิงคุณภาพ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ส ุจริ ต มีส ่ว นร่ว มในการป้ อ งกั น
การทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

40,000

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสาคร
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1.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัย
ทางการเงิน
1.3.2 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3.3 โครงการเสริมสร้างการมีวินัยทาง
การเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้ารับการอบรมฯ
จำนวน 2,000 คน

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
2,895,400 สำนักงานคณะกรรมการ
สกสค.

1. บุคลากร (120คน) และนักเรียนของโรงเรียน (720) จำนวน
0
840 คน
2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
4. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของนักเรียน
5. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
6. จำนวนสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่บุคลากรและนักเรียน ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน
เชิงปริมาณ
2,000,000
ผู้เข้ารับการอบรมเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนหลังการอบรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75

โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์

สำนักงาน ก.ค.ศ.
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1.3.4 โครงการการขับเคลื่อนงานด้าน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.3.5 โครงการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงิน
และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. จำนวนสถานศึ ก ษาพอเพี ย งเพิ ่ ม ขึ ้ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ 2,000,000
(ปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๒๗,๐๐๖ แห่ง)
๒. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ (ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน ๕๙๐
แห่ง)
๓. สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มี ก ารขั บ เคลื ่ อ นตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๔. สถานศึ ก ษาน้ อ มนำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
การบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลใน
ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๕. สถานศึกษาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
อย่าง
เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึ กรักษ์สิ่งแวดล้อมและ เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย
เชิงปริมาณ
95,000
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต และได้รับการเสริมสร้างความรู้ในการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักบูรณาการกิจการ
การศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑ (ลพบุรี)
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

(ตามตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล) และการป้องกันการทุจริต
(ตามตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันการทุจริต)
๒. จำนวนฐานข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ตามตัวชี้วัด
ที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล) ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อง 5 ประเด็น
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหาร (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
๓. จำนวนฐานข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ตามตัวชี้วัด
ที่ 10 : การป้องกันการทุจริต) ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 2
ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการ เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)
1.3.6 โครงการพัฒนาฐานความคิด
เชิงปริมาณ
๑๑๕,๐๐๐
สร้างสังคมต้านการทุจริต ด้วยการน้อมนำ
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ๒. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ๒ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าระดับ A (๘๕ คะแนน)
เชิงคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 (ปทุมธานี)
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

๑.ข้าราชการและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
มีจิตสำนึกละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๒. บุคลากรในองค์กร ร่ว มกันสร้างองค์กรคุณธรรม น้อมนำหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
1.3.7 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชิงประมาณ
203,050
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 1. ร้ อ ยละของกลุ ่ มงาน ในสำน ั ก งาน ศึ กษาธ ิ ก า รภ าค 7
มิชอบในการดำเนินงานของสำนักงาน
กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ
มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานละ 1 แผน
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิ การ
มีแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2.บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิก ารภาค 7 กระทรวงศึกษาธิ ก าร
มีความรู้ ความมเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล เพื่อการ
ป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 7 (ยะลา)
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1.3.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส(ITA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.3.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3. กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ มี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15
2. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15
3. สร้างโอกาสในการเสนอแนะปรับปรุงและพัฒ นาที่นำไปสู่การ
จัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15
เชิงปริมาณ
๑. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มีแผนปฏิบัติการส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๑ แผนและแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ แผน รวม ๒ แผน
๓. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๕

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

51,000

สำนักงานศึกษาธิการภาค
15 (เชียงใหม่)

20,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท

65

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564

1.3.10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี

1.3.11 โครงการอบรมส่งเริมการมีส่วนร่วม
ปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทำให้บุคลากร
ในองค์กรให้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมทำงานเพื่อส่วนร่วมและ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชิงประมาณ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
และผู้ได้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนหรือผู้แทน ที่เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา นำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีมีการสร้างเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับโรงเรียนเอกชนในสังกัด
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
1. พัฒนาและปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อความทุจริตของข้าราชการ
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับและประเภท
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. นำหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

40,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี

195,500

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมายเข้ารับการอบรม เกินกว่า
ร้อยละ 85
1.3.12 โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

๑. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจการจากการเข้ารับการ
อบรม คิดเป็นร้อยละ 80

230,700

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
1.4.1 ส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1.4.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงปริมาณ
๑) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ความ
เข้าใจทิศทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ
๑๐๐

งบประมาณ
(บาท)
50,000

๙๘,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 6(ภูเก็ต)

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ
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1.4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและ
บูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต

1.4.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๒) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการปลูกฝัง
และส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
๑) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ความ
เข้าใจทิศทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการปลูกฝัง
และส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการทุจริต
๑. การสร้างเครือข่ายเผ้าระวัง ต่อต้านทุจริต สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. การสร้างความตระหนัก เสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
3. การขับเคลื่อนบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
เชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ ๘0
ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สามารถลดความเสี่ยงด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒๘,๖๒๐

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์

62,200

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย
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1.4.5 โครงการสร้างเสริมเติมธรรมาภิบาล
บูรณาการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
.1 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และผู้บริหารหรือ 40,000
ครูโ รงเรียนเอกชนในสัง กั ดจำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน
จำนวน 80 คน เข้ า ร่ ว มรั บ องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่
๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
2.1.1 โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ สสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สสวท. มีมาตรฐาน โปร่งใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีความเข้มแข็งของเครือข่าย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกลไกในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บุคลากร สสวท. มีจิตสำนึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
32,900

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
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2.1.2 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต
เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะและค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย
ความซื่อสัตย์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. บุคลากร (120 คน) และนักเรียนของโรงเรียน (720)
รวมทั้งสิ้นจำนวน 840 คน
2. ร้อยละของผลการประเมินด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ด้านค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
3. จำนวนครั้งที่โรงเรียนประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรของ
โรงเรียน/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานภายใต้
การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมของตนด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อที่ประชุมและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ไม่น้อยกว่า
5 ครั้ง
2.1.3 โครงการการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ ๑. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
ของผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
แห่งชาติด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานลูกเสือ
การทุจริต
แห่งชาติ
2.1.4 โครงการมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2.1.5 โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
๑. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๒. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
0

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์

0

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ

0

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ

0
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2.1.6 กิจกรรมการจัดบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.1.7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของ
บุคลากร ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. ทุกส่วน/งาน ดำเนินการปฏิบัติงานบริการอย่างยุติธรรม
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ
ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ
บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร ด้านกฎหมาย
กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เชิงคุณภาพ
๑. มีข้อมูล จากการศึ ก ษาวิเ คราะห์ส ภาพปัญ หาพฤติ ก รรม
การทุ จ ริ ต และแนวทางการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และละเมิ ด
กฎหมายในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
อบรมพัฒนาบุคลากร
๒. มีการจัดทำปรับปรุงคู่มือ/แนวปฏิบัติเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน
เอกชนเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิ บัติงาน ลดการใช้ดุล พินิจ
สร้างมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานราชการ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
0

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ

๗๕,๐๐๐

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่
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2.1.8 โครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. มีแนวทางป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2. มีแนวทางส่งเสริมคุณธรรม
3. มีกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น
4. มีการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน
50 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรผู้รับเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบ ต่อตนเองต่อองค์กรและต่อ
ประเทศชาติ รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบในหน่วยงาน
- บุคลากรผู้รับเข้ารับการอบรมสามารถสร้างคุณค่าในการเป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มีระบบการให้บริการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ทางเว็บไซต์หรือทางโซเชียลมีเดีย
อื่น ๆ)

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
129,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์
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2.1.9 โครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)

เชิงปริมาณ
9๐,๐๐๐
1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐
2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานทางการ
ศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 70 คน
เชิงคุณภาพ
ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ ๘๐ และ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ใน
จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
2.1.10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เชิงปริมาณ
40,000
ในการป้องกันการทุจริต
ผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร บุคลากร ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การป้องกันการทุจริตมีความตระหนักต่อหน้าที่และ
ความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
2.1.11 โครงการประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน เชิงปริมาณ
0
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม 50 คน
ธรรมาภิบาล

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา
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เชิงคุณภาพ
1. มีประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ที่เป็นการแสดง
เจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้างลงนามรับทราบ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ ตามเจตจำนงค์ที่ศึกษาธิการจังหวัดประกาศไว้
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซด์ ศธจ.พะเยา
4. ดำเนินการตามประกาศเจตจำนง
2.1.12 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมิน เชิงปริมาณ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
1. บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ
อุตรดิตถ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้กิจกรรมการ
พ.ศ. 2564
ส่งสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ร้อยละคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)

98,600

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
2.2.1 โครงการการยกระดับและพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

2.2.2 โครงการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างให้มี
วินัย จรรยา จริยธรรม เพื่อป้องกันมิให้กระทำผิด
วินัย จรรยา และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)

ค่าเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
50,000
ศึกษาธิการภาค 13 มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) มากกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัด : ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2563 ๑ ระดับ- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
มีระบบการให้บริการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ทางเว็บไซต์
หรือทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ)
เชิงปริมาณ
50,000
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ป้องการและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 13
(นครราชสีมา)

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17
(พิษณุโลก)
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2.2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม เชิงปริมาณ
และความโปร่ ง ใส (ITA) ของสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร 1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๘๐ คน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
2. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ร ะบบการ
ให้บริการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เชิงคุณภาพ
1. ข้ า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสำนั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เกิ ด ความตระหนั ก และให้
ความสำคัญในการปฏิบัติห น้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาล
2.ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ อย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมในการดำเนินงาน
2.2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกัน เชิงปริมาณ
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
จริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
มิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 เล่ม

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
๘๕,๐๐๐

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่

99,320

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี
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งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)

เชิงคุณภาพ
ร้อยละคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่
๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
2.3.1 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง”

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการ
ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระ
บวนการดำเนิ น งานด้ า นจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งเพื ่ อ ป้ อ งกั น การใช้ จ ่ า ย
งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
0

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
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2.3.2 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายด้วยสื่อ ๑. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและปลุก
Infographic
จิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต
๒. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์
หลักธรรมาภิบาล เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
๓. บุ ค ลากรกลุ ่ ม เป้ า หมาย มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการสร้ า ง
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรตามภารกิจงานที่รับผิดชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต
๔. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่า ในความเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.3.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการศึกษา เพื่อการเผยแพร่และเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
0

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร

เชิงปริมาณ
๑๖๐,๐๐๐ สำนักงานศึกษาธิการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา ในการเผยแพร่และ
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เชิงคุณภาพ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาได้ ตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
2.3.4 โปรแกรมบัญชีเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชน เชิงปริมาณ
๑๓๕,๐๐๐ สำนักงานศึกษาธิการ
ออนไลน์และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือการ
๑. ผู้บริห าร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของสถานศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจสอบภายใน
เอกชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๘๐ คน ได้รับความรู้
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ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทุกประเภทที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐ
๒. สร้างนวัตกรรมโปรแกรมบัญชีเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชน
ออนไลน์
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการตรวจสอบภายใน บูรณาการ
เชื่อมโยงการตรวจสอบแบบ Real Time จำนวน ๑ เครือข่าย
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริห าร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของสถานศึกษา
เอกชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการเงินอุดหนุนทุกประเภทของสถานศึกษาเอกชน ที่
ได้รับสนับสนุนจากรัฐ อย่างมีประสิทธิภ าพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๒. พัฒ นาระบบโปรแกรมบัญชีเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชน
ออนไลน์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและบริการภาครัฐ
และเอกชน เพื ่ อ ลดขั ้ น ตอนหรื อ กระบวนการใช้ ด ุ ล พิ น ิ จ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการตรวจสอบภายใน บูรณาการ
เชื่อมโยงการตรวจสอบแบบ Real Time
2.3.5 โครงการประชุมวางแผนงานรับนักเรียน
กระบวนการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสร็จ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้นตามปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนที่ได้กำหนดไว้

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)

๑๐,๐๐๐

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่
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งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
2.4.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
0

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
2.5.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (ITA) ใน
การเป็นต้นแบบ
2.5.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ (ITA) ต้นแบบ
2.5.3 กิจกรรม นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
(ITA) การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ และ
แนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริต
ด้านอาชีวศึกษา
2.5.4 โครงการการยกระดับพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 30 แห่ง

9,820,050 สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 30 แห่ง

1,870,180 สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 30 แห่ง

593,280

๑. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๑๒๐ คน
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม
(เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

0

สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
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2.5.5 โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
จำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดำเนินชีวิต ร้อยละ
3. จำนวนข้อมูลองค์ประกอบของการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
4. ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2.5.6 โครงการยกระดับผลการประเมิน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ร้อยกว่าร้อยละ 85
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
3. ผลคะแนนของการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

90,000

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 3 (ราชบุรี)

76,500

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 8 (ชลบุรี)
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2.5.7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส (ITA)
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
2.5.8 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและบุคลากรในสักกัดเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากรในสังกัด
เชิงคุณภาพ
ค่ า คะแนนของการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงานของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
โครงการฯ
เชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๐)
๒. ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานโครงการขั บ เคลื ่ อ น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีองค์ความรู้
ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมการต่อต้าน
การทุจริต และได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

50,000

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 (สกลนคร)

91,200

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค๑๒ (ขอนแก่น)
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2.5.9 โครงการขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตราด สู่สำนักงานคุณธรรม ความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตราด จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เชิงคุณภาพ
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity &
Transparency Assessment : OIT) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดเป็นองค์กรสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
2.5.10 โครงการขับเคลื่อนการป้องกัน
1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
การทุจริต สู่องค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมของ
2. เป้าหมายเชิงปริมาณ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประจำปี โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
มีการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงาน และการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ตามแนวทางการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 9
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

27,200

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตราด

20,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครนายก
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.5.11 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต
สู่องค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2 เป้าหมายเชิงปริมาณคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 เป้าหมายเชิงคุณภาพสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีมีการ
พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงาน และการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อ มูล และตัวชี้วัด
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต
2.5.12 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการ 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในการดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้ อ มู ล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาธารณะ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
2. ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที ่เ ข้า อบรมมี ความรู้ เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดี ที่อยากทำ”

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

24,150

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี

56,340

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่
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2.5.13 โครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

2.5.14 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖4

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรร
มาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริต
2. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2564
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สำนักงานศึ กษาธิการจังหวัดลพบุรี มีแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
เชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 จากเป้าหมายโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

112,400

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี

50,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร
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2.5.15โครงการป้องกันและปราบปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

2.5.16 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริต สู่องค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมของ ศธจ.
สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
๑. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ภาครัฐ (ITA) ของศธจ.สระแก้ว
๒. จำนวนข้าราชการและบุคลากร สังกัดศธจ.สระแก้ว มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ภาครัฐ (ITA) ของศธจ.สระแก้ว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐
4. จำนวนข้าราชการและบุคลากร สังกัดศธจ.สระแก้ว มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๙๐
1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
2. เป้าหมายเชิงปริมาณ คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธฺการ
จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีมีการ
พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงาน และการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔๐,๐๐๐

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว

24,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุรี
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
2.5.17 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการ
1. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ทุจริต สู่องค์การที่โปร่งใส มีคุณธรรมของ ศธจ. 2. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีมีการพัฒนาและเผยแพร่
ข้ อ มู ล การบริ ห าร และการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ตามแนวทางการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
2.5.18 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการ 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในการดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้ อ มู ล
สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาธารณะ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เ ข้า อบรมมี ความรู ้เรื ่ องคุ ณ ธรรม
จริยธรรม “กิจกรรมจิตสำนึกที่ดี”
2.5.19 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการ
1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิ การ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกคน (จำนวน 42 คน) ประกอบด้วย
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ 2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
ราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกคนเกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อปรับฐานความคิด พฤติกรรมที่ไม่ทน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

24,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุรี

60,150

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย

63,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2.5.20 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ต่อการทุจริต พัฒ นาและปรับปรุง กระบวนการปฏิบ ัติ งาน การ
ให้บริการ การบริห ารราชการ ของสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวั ดสุราษฎร์ธ านี มี แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็น
แนวทาง/มาตรการเชิงรุกขององค์กร/กลุ่ม เพื่อป้องกันการทุจริต
ที ่ เ ป็ น รู ป ธรรม ของสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธ านี ได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สู ง กว่ า ปี ท ี ่ ผ ่ า นมา
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85)
5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบการให้บริการ
เผยแพร่ประชาสั ม พันธ์ ข้ อ มูล สารสนเทศผ่านช่อ งทางเว็ บ ไซต์
ที่มีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ จำนวน ๕๔ คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ร้อยละของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

งบประมาณ
(บาท)

180,000

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๓. มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์กร
เชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒. ร้อยละของการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency
Assessment : OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓. หน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีแนวทาง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
2.5.21 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการ
1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิ การ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกคน (จำนวน 42 คน)
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุก
ราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและคงามโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท)

63,000

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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3. สำนักงานศึกษาธิการสุราษฎร์ธานี มีระบบการให้บริการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (เว็บไซต์)
2.5.22 โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ เชิงปริมาณ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ของสำนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ.2564
เชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองมีการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูล
การบริหารงาน และการป้องกันการทุจริตตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
2.5.23 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการ
1. ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 30 คน
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2. ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานของ
อุทัยธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รับรู้และเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
และกระทรวงศึกษาธิการ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2๐,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง

234,600

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี
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2.5.24 โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และ
ปรับ กระบวนคิดต่ อต้ านการทุจ ริ ต ที่เข้ม แข็ ง
ของสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีทุกคน จำนวน
ทั้งสิ้น 7๐ คน
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจทิศทาง
การ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง

งบประมาณ
(บาท)
๘๑,๒๐0

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการป้องกันการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
2.6.1 โครงการงานภารกิจยกระดับคุณภาพ
ระบบราชการ ๔.๐ และงานภารกิจบูรณาการ
บทบาทหญิงชายตามค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
ขับเคลื่อนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ภายใต้
โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการ สภา
การศึกษาสู่ระบบราชการ ๔.๐ (โครงการ
ต่อเนื่อง)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จำนวนบุคลากรของสกศ. ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ร้อยละ ๓๐

งบประมาณ
(บาท)
๘๔,๓๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
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2.6.2 โครงการส่งเสริม ความรู้ ด้า นกฎหมาย มีการดำเนินการส่งเสริมความรู้ ครอบคลุมทั่วประเทศ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๔ ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๒ ครั้ง

2.6.3 โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
วินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.6.4 โครงการพัฒนาการบริหาร การเงิน
การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.6.5 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร

งบประมาณ
(บาท)
๕,๔๐๐,๐๐๐

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย
1,100,000
และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 80)
เชิงปริมาณ
180,000
ร้อยละของบุคลกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การอบรม (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริหาร
การเงิน การคลัง เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 8๕)
เชิงปริมาณ (ที่กำหนด) จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้า ร่ว ม
กิจกรรม ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ (ที่กำหนด) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทราบถึงเจตจำนง
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร และการแสดง
เจตจำนงสุจริตของบุคลากรทุกคนเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
(สำนักพัฒนากฎหมาย
การศึกษา)
สำนักนิติการ สป.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สป.

สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
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2.6.6 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

2.6.7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการ สำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2564

2.6.8 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 4 และพื้นที่รับผิดชอบ ภาคกลางตอนล่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

เชิงปริมาณ (ที่กำหนด) จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้า ร่ว ม 4,500
กิจกรรม ร้อยละ 80
เชิ ง คุ ณ ภาพ (ที ่ ก ำหนด) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจในการเข้ า ร่ ว ม
การอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ
700,000
บุคลาการ สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ จริยธรรมในองค์กร
ราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณืปัจจุบัน มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถสร้างค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีให้องค์กร สามารถ
นำความรู้ไปเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
1. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน 136,440
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.87
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่อยกระดับคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
สำนักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 4 (สมุทรสงคราม)
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เพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
2.6.9 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรร
1. มีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงาน
มาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
ภาค 5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้อยละ 90
2. ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘5
2.6.10 โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน 1. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีแนวทางการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และ การป้องกันการทุจริต
2.6.11 ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
2. บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
3. บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
2.6.12 โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 1. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในการป้องกันและปราบราปการทุจริตและ
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การทุจริตมีจิตสำนึกและค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

50,000

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 5 (นครศรีธรรมราช)

100,000

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 10 (อุดรธานี)

40,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 80
2.6.13 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ มีความรู้
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เกี่ยวกับโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) และสามารถ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประจำปี
เผยแพร่ผลงานผ่าน web.Site ได้ ร้อยละ 80
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ มีจิตสำนึก
และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Acountability)
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ มีระบบเว็บไซด์ที่สามารถ
รองรับข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์
4. ผลการประเมินด้านโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
(ITA) สูงขึ้น
2.6.14 โครงการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ เชิงปริมาณ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการ กาญจนบุรี จำนวน 47 คน
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

164,900

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกระบี่

250,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี
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เชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบครบวงจร สู่การเป็นสำนักงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานทางการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้รับบริการ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.15 โครงการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกและ
เชิงปริมาณ
ค่านิยมการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด และบุคลกรในสังกัดสำนักงาน
ทุจริตในหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดตาก จำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน
จังหวัดตาก
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด และบุคลกรในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก มีจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้าน ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มีจิตสำนึกรักองค์กร มีความซื่อสัตย์
สุจริตและปราศจากการทุจริต
2.6.16โครงการข้าราชการครูวิถีใหม่ รู้ทัน
เชิงปริมาณ
ความผิด ยับยั้งความคิด การทุจริตในองค์กร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม และบุคลกรสำนักงาน
ในจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2564
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มีความตระหนัก

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

7,500

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก

118,200

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม
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2.6.17 โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

2.6.18 โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
และมีจิตสำนึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ต่อต้านการโกงและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นข้าราชการที่ดี มีวิสัยทัศน์
การพัฒนาองค์กรตามภารกิจที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ ทำงานด้วยคความซื่อสุจริตและเป็นมืออาชีพ
๑) บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีจิ ตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
๒) บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกและความตระหนัก มีวินัย
ในการทำงาน ซื่อสัตย์ เข้าใจในกระบวนทัศน์ห ลักธรรมาภิบาล
เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ย วข้อง
กับการทุจรติ
๓) บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง
เชิงปริมาณ
ข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์มีความรู้ความ
เข้าใจและมีความตระหนักในการเสริมสร้างความโปร่งใส การต้าน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

๙7,1๐๐

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

40,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์
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2.6.19 โครงการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

2.6.20 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

การทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดค่านิยม วัฒนธรรม “องค์กรภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่
เข้มแข็ง
1 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน 111,380
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เชิงปริมาณ
75,400
1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน/ทุกกิจกรรมร้อยละ 100
2.ผู้รับผิดชอบในการตอบตัวชี้วัด สามารถแนบเอกสารได้ครบถ้วน
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีความรู้ ความเข้าใจการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร
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2.6.21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2564

2.6.22 โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
3. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม
ในการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
เข้ารับการประชุมฯ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น
เชิงปริมาณ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
เข้ารับการประชุมฯ ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

70,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยะลา

60,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยะลา
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เชิงคุณภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนัก งานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการมีคุณธรรมจริยธรรม และ
การ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้องค์กรได้รับสร้าง
ความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ
2.6.23 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชิงปริมาณ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เข้าร่วม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 30 คน
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้รับการพัฒนา
จิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการ
ทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และเพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

59,700

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง
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งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีผลกระประเมิน ITA ร้อยละ
๙๐ และหน่วยงานทางการศึกษาในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี ร้อยละ ๘๕ มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด
มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการให้บริการของหน่วยงาน
การศึกษา มีคุณวัฒนธรรมในหน่วยงานทางการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนทุกคน
เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 80

3,500,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี

82,600

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำพูน

กิจกรรมที่ 1. ศึกษาดูงาน สร้างฐานความคิด

บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จำนวน 40 คน
ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) และได้รับประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) และนำแนวคิดมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

73,400

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำพูน

กิจกรรมที่ 2. พัฒนาภารกิจสู่คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มีภาพลักษณ์ของสำนักงาน
ที่น่าเชื่อถือศรัทธายิ่งขึ้นบุลากรมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของ
สำนักงานสุจริต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เกี่ยวข้องทราบข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของสำนักงานศึกษาธิการมากยิ่งขึ้นและมีความพร้อม

9,200

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำพูน

2.6.25 โครงการพัฒนางาน พัฒนาคน
สู่หนทางสุจริต แสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำพูน
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ในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)
2.6.26 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เชิงปริมาณ
และธรรมาภิบาลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๑.บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
มีความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากข้อร้องเรียน
๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหวัดศรีสะเกษ มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี และ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

งบประมาณ
(บาท)

๔๐,๐00

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ
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3.1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บุคากรอาชีวศึกษา ร้อยละ 80
อาชีวศึกษาในการผลิตสื่อนวัตกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ในการนำไปใช้ในการจัดการศึกษา

3.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราว การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายใน
ร้องทุกข์
ระยะเวลาที่กำหนด กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
ทำการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

7,112,670 สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

0

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

104

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3.1.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

เชิงปริมาณ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1. ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร้อยละ ๘5
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีองค์ความรู้
ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)
50,000

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 14
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1. บุคลากร (120 คน) และนักเรียนของโรงเรียน (720)
จำนวน 840 คน
2. ช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรรอบหกเดือน ไม่น้อยกว่า 80
4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน ไม่น้อยกว่า 80
3.2.2 โครงการสร้างกลไกป้องกันการทุจริต
1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยการปลุกจิตสำนึก จำนวน 20 คน
ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. บุคลากรในสังกัด มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
แม่ฮ่องสอน
พัฒนาตนพัฒนางานราชการ สู่มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัฒนธรรมองค์กร
แห่งการเรียนรู้สู่ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมสุจริต
4. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

0

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์

40,000

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

106

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
3.3.1 โครงการการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
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การเรียนการสอนจังหวัดยโสธร
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งบประมาณ
(บาท)

๑ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จำนวน ๕๐๐ คน มี ค วามรู้ ๔๗๘,๕๐๐
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงในการจั ดการเรีย นการสอน ร้ อ ยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงในการจั ดการเรี ย นการสอน
มีความเหมาะสม เป็นไปได้
๓ หลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร
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ส่วนที่ 5 กรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
งานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาพรวมของส่วนราชการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. งบประมาณ
งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) งบประมาณปกติ
2) งบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช.
เป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับติดตาม)
2. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
ศปท.ศธ. มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การมหาชน
และองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 แหล่งข้อมูล
2.1.1 ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการตามแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ ศปท.ศธ. ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนราชการ/หน่วยงาน
2.1.2 ข้อมูลการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติร าชการประจำปี
งบประมาณซึ่งประมวลผลโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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2.2 เครื่องมือการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
เครื่องมือ
ระบบ Smart eVision ของศูนย์
ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.
แบบการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลา
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
- รอบ 6 เดือนกำหนดภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564
- รอบ 12 เดือนกำหนดภายใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ผู้ใช้เครื่องมือ
ส่วนราชการ/
ศปท.ศธ.
หน่วยงาน
✓
✓
✓

✓

3. วิธีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
ศปท.ศธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล จะนำข้อมูลผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจาก
(1) แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) ระบบ Smart eVision ของศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.
(3) ข้อมูลการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
ซึ่งประมวลผลโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
โดยข้ อ มู ล จากทั ้ ง 3 แหล่ ง ข้ อ มู ล จะถู ก นำมารวบรวมเพื ่ อ ประมวลและวิ เ คราะห์ เ ป็ น รายงานผล
การดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
4. กระบวนการรายงานผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ส่วนราชการ/หน่วยงาน
4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Smart eVision ของศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
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4.1.2 รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด จัดส่งไปยัง ศปท.ศธ.
4.2 ศปท.ศธ.
4.2.1 รายงานผลการดำเนิ นงานการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ ม ิช อบ
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อโปรดทราบ และจัดส่งให้
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 รายงานผลการดำเนิ นงานการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ ม ิช อบ
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 12 เดือน ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อโปรดทราบ และจัดส่งให้
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน.......................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ………..……………………………………………………………………………………………………..
3. งบประมาณ 

งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน)



งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต)



งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)............................................................

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*
6.๑ เชิงปริมาณ (ที่กำหนด) ……………………………………………………………
6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กำหนด) ……………………………………………………………
* ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ระยะเวลาดำเนินการ...................................................................................................................................
9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) ……………………………………………………………
9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง) ……………………………………………………………
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดำเนินงานโครงการ

10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ......................................... บาท
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จำนวน .................................... บาท
๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหา อุปสรรค ............................................................................................................................
11.2 ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ....
12. ผู้รายงาน ....................................................................... ตำแหน่ง ...........................................................
โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร ......................................... E-mail: ………………………….
13. วันที่รายงาน ณ วันที่ ........................ เดือน................................................. พ.ศ. ....................................
-----------------------------------------
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ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. นนทบุรี: สำนักงาน ป.ป.ช., 2561.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564). นนทบุรี: สำนักงาน ป.ป.ช., 2560.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2560.
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร). สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ :
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2563.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2560.
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ภาคผนวก
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อักษรย่อของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
องค์กรหลัก
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงานในกำกับ
6. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
7. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
10. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สป.
(กศน.)
(สช.)
(ก.ค.ศ.)
สกศ.
สพฐ.
สอศ.

คส.
สกสค.
สสวท.
มวส.
สทศ.
สลช.
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธนู ขวัญเดช

คณะผู้จัดทำ
นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย

ว่าที่ร้อยตรี ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล
นางสาวชุติมา ยุวโกศล
นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ
นายนฤพนธ์ ทองอินทร์
นายสกลพงศ์ มุ่ยบง
นางสาวกัญญาณัฐ มะลิมาศ
นางสาวชุติกาญจน์ ตุน่ เงิน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
พนักงานจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากรภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากรภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2628 6162 โทรสาร 0 2628 6138
www.acc.moe.go.th
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