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ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปราม
การทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่
ผ่านมา สู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก
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ปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทาง
การเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึด
กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามา สู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
สาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต/การคมนาคม
ที่ตั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 8 ตาบลหนอง
ฉลอง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างละติจูด
14-15 องศาเหนือ และลองติจูด 104 -105 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟเป็นระยะทาง
ประมาณ 515 กิโลเมตร ทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 538 กิโลเมตร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
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เกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตปกครอง 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอขุขันธ์ อาเภอปรางค์กู่ อาเภอไพรบึง และอาเภอภู
สิงห์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,388.68 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดดังแผนภาพ 1
อาณาเขต ทิศเหนือ จรดกับอาเภอวังหินและอาเภอพยุห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และอาเภออุทุมพรพิสัย
อาเภอห้วยทับทัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ทิศใต้ จรดกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวทิวเขาพนมดงรัก
ทิศตะวันออก จรดกับอาเภอศรีรัตนะ อาเภอขุนหาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ทิศตะวันตก จรดกับอาเภอสาโรงทาบ อาเภอศรีณรงค์ อาเภอสังขะ และอาเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์
1.2 สภาพภูมิประเทศและการคมนาคม
สภาพภูมิประเทศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีสภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ยกเว้นทางด้านทิศใต้ที่มี
อาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย สลับกับที่ราบเชิงเขา มีลาห้วยสาคัญ คือ ห้วยศาลา
ห้วยตึ๊กชู ห้วยสาราญ ห้วยเหนือ ห้วยทับทันและ ห้วยทา ซึ่งมีลาห้วยสาราญและห้วยทับทันเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
ด้านตะวันตกและลาห้วยทาเป็นเส้นกั้นอาณาเขตด้านตะวันออก
การคมนาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่ในอาเภอขุขันธ์ การ
คมนาคมภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ใช้เส้นทางหลัก คือ เส้นทางหมายเลข 24 (โชคชัย
– เดชอุดม) ตัดผ่านอาเภอภูสิงห์ อาเภอขุขันธ์ และอาเภอไพรบึง การคมนาคม จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ไปอาเภอไพรบึงใช้เส้นทางหมายเลข 2111 ระยะทาง 23 กิโลเมตร ไปอาเภอ
ปรางค์กู่ใช้เส้นทางหมายเลข 2167 ระยะทาง 33 กิโลเมตร และไปอาเภอภูสิงห์ใช้เส้นทางหมายเลข 2341
ระยะทาง 24 กิโลเมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มี 3 ฤดู
ได้แก่
ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกันยายน มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,200 - 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี ฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 26 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 66 -73
1.4 การปกครอง การปกครองในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุมใน
4 อาเภอ คือ อาเภอขุขันธ์ อาเภอปรางค์กู่ อาเภอไพรบึง และอาเภอภูสิงห์ ประกอบด้วย เขตการปกครองส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 45 แห่ง มีเทศบาล ตาบล จานวน 5 แห่ง คือ เทศบาล
ตาบลเมืองขุขันธ์ เทศบาลตาบลปรางค์กู่ และเทศบาลตาบลไพรบึง เทศบาลตาบลศรีสะอาด เทศบาลตาบลสาโรง
พลัน
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1.5 ประชากร/เศรษฐกิจ.5
ประชากร ประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจานวน 302,850 คน
ซึ่งในจานวนนี้มีประชากรในเขตอาเภอขุขันธ์มากที่สุด คิดเป็น 1 ใน 2 ส่วนของจานวนประชากรทั้งสิ้น รายละเอียด
ดังตาราง 1
..
ตาราง 1 จานวนประชากร จาแนกเพศเป็นรายอาเภอ
อาเภอ
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
ไพรบึง
ภูสิงห์
รวม

ชาย
75,393
33,888
24,121
27,389
160,791

ประชากร
หญิง
75,947
34,138
24,231
26,766
161,082

รวม
151,340
68,026
48,352
54,155
321,873

ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เศรษฐกิจ
ประชากรประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวหอมมะลิ ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มัน
สาปะหลัง อ้อย ปลูกพืชสวน ได้แก่ ยางพารา ปลูกมากในเขตอาเภอภูสิงห์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการ
ขายส่ง ขายปลีกพืชผลทางการเกษตร รายได้เฉลี่ยของประชากร 56,137 บาท
ต่อคนต่อปี (ที่มา: เอกสาร
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2561)
1.6 สังคมและวัฒนธรรม
ประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ กลุ่ม
ชนพื้นเมืองในพื้นที่มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มชนเขมร กลุ่มชนลาว กลุ่มชนส่วย (กูย) กลุ่มชนเยอ จึงมีความหลากหลายใน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแต่สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ประเพณีและการแสดง
พื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มมีดังนี้
กลุ่มชนเขมร มีประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่สาคัญ เช่น แซนโฎนตา (เซ่นไหว้บรรพบุรุษที่
ล่วงลับ) ราแม่มวด (ราเซ่นไหว้ภูตผี) ราตรด กันตรึม เป็นต้น
กลุ่มชนลาว มีประเพณีที่สาคัญที่เรียกว่า ฮีตสิบสอง (ประเพณีสิบสองเดือน) เช่น เดือนอ้าย เดือน
ยี่ เดือนสาม ราแม่มด (ราเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น
กลุ่มชนส่วย มีประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่สาคัญ เช่น พิธีไหว้ศาลปะกา (ไหว้วิญญาณบรรพ
บุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ราแกลมอร (ราเซ่นไหว้ภูตผี) ราสะเอง (ราเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น
กลุ่มชนเยอ มีการแสดงพื้นบ้านที่สาคัญ เช่น การเป่าสะไน เซิ้งสะไน เป็นต้น
1.7 แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาเภอต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 ดังนี้
อาเภอขุขันธ์
1) หลวงพ่อโต วัดบูรพามหาพุทธาราม (วัดเขียน) ตั้งอยู่ที่บ้านพราน ตาบลห้วยเหนือ
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2) วัดถ้าสระพงษ์ ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตาบลปรือใหญ่
3) สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตาบลปรือ
ใหญ่
4) ปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่บ้านปราสาท ตาบลกันทรารมย์
5) พระแก้วนิรมิต วัดบ้านลาภู ตั้งอยู่บ้านลาภู ตาบลใจดี
อาเภอปรางค์กู่
1) ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่บ้านกู่ ตาบลกู่
2) ปราสาทบ้านทามจาน ตั้งอยู่บ้านทามจาน ตาบลสมอ
3) แท่งบัลลังก์ ตั้งอยู่บ้านหนองบัวบัลลังก์ ตาบลโพธิ์ศรี
อาเภอไพรบึง
1) วัดบ้านไพรบึง ตั้งอยู่เทศบาลตาบลไพรบึง ตาบลไพรบึง
2) หนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านสวาย ตาบลไพรบึง
3) ห้วยชลัง ตั้งอยู่บ้านทุ่ม บ้านโพง บ้านกระแมด ตาบลไพรบึง
4) วัดบ้านหนองอารี ตั้งอยู่บ้านหนองอารี ตาบลดินแดง
5) วัดบ้านปราสาทเยอเหนือ ตั้งอยู่บ้านปราสาทเยอเหนือ ตาบลปราสาทเยอ
อาเภอภูสิงห์
1) เขื่อนห้วยศาลา ตั้งอยู่บ้านศาลา-บ้านโคกตาล ตาบลโคกตาล
2) น้าตกห้วยสวาย ตั้งอยู่บ้านแซรสะโบว ตาบลดงรัก
3) น้าตกนาตราว ตั้งอยู่บ้านนาตราว ตาบลดงรัก
4) หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ตั้งอยู่บ้านไพรพัฒนา ตาบลไพรพัฒนา
5) ช่องสะงา จุดผ่อนปรนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ประตูสู่นครวัด–
นครธม) ตาบลไพรพัฒนา
6) วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ตั้งอยู่บ้านศาลา ตาบลโคกตาล
2. ภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับ ดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
2.1 อานาจหน้าที่ตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการที่บัญญัติให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไป ตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ดังนี้
2.1.1 อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2.1.2 อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
2.1.3 รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2.1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
2.2 อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ดังนี้
2.2.1 จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
2.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.4 กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
.....
2.2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.9 ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2.10 ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
2.2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมายสานักงานเขตอาจมีอานาจหน้าที่นอกเหนือไปจากที่
กาหนดไว้ก็ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีโรงเรียนทั้งสิ้นจานวน 200 โรง เป็น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 198 โรง โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จานวน 2 โรง รายละเอียดดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวนโรงเรียนจาแนกตามสังกัดและชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561
ชั้นที่เปิดสอน
อนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาลปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
อนุบาลปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

สพฐ.
34
10
106
46
1
1
198

ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีโรงเรียน 5 ขนาด
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มขี นาดที่ 1 (นักเรียน 1-120 คน) รายละเอียด ดังตาราง 3
ตาราง 3 จานวนโรงเรียนปีการศึกษา 2561 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 1 (นร. 1-120 คน)
ขนาดที่ 2 (นร. 121-200 คน)
ขนาดที่ 3 (นร. 201-300 คน)
ขนาดที่ 4 (นร. 301-499 คน)
ขนาดที่ 5 (นร. 500-1,499 คน)
ขนาดที่ 6 (นร. 1,500-2,499 คน)
ขนาดที่ 7 (นร. 2,500 ขึ้นไป)
รวม

จานวนโรงเรียน

86
61
29
16
6
198

ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น
จานวน 33,600 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ จานวน 1,973 ห้อง รายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น
อนุบาลปีที่ 1 (อนุบาล 3 ขวบ)
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช. 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช. 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

นักเรียน
586
3,227
3,596
7,409
3,866
3,588
3,528
3,604
3,674
3,657
21,917
1,414
1,384
1,238
4,036
76
77
85
238
33,600

ห้องเรียน
46
211
212
469
219
216
215
215
221
218
1,304
63
64
64
191
3
3
3
9
1,973

อัตราส่วนนักเรียน : ห้อง
12 : 1
15 : 1
17 : 1
16 : 1
18 : 1
17 : 1
16 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
17 : 1
22 : 1
22 : 1
19 : 1
21 : 1
25 : 1
26 : 1
28 : 1
26 : 1

.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน 2,684 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียดดังตาราง 5
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ตาราง 5 จานวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามตาแหน่งและ
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน/ รองผู้อานวยการ
โรงเรียน
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (2)
รวมทั้งสิ้น

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

1

2

2
1
1
1
6

ปริญญาตรี

ต่ากว่าปริญญาตรี

รวม

-

-

3

154

24

-

180

698
8
2
13
15
892

896
249
132
18
286
19
1,624

7
56
100
163

1,602
257
134
74
386
14
35
2,685

ที่มา : สารสนเทศด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบอัตรากาลัง จานวน 87 คน มีผู้ปฏิบัติงานอยู่จริง จานวน 70 คน
รายละเอียดดังตาราง 6
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ตาราง 6 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามตาแหน่งและระดับการศึกษา
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(โครงสร้าง)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ชั่วคราว)
ศึกษานิเทศก์ 38 ค. (1)
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

กรอบ
อัตรา
กาลัง

มีตัวตนอยู่จริง

ระดับการศึกษา
ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

ต่ากว่า
ปริญญา
ตรี

จานวน

ร้อยละ

ปริญญา
เอก

1

1

100.00

1

-

-

-

3

2

66.67

-

2

-

-

8

-

0.00

-

-

-

-

23
52
87

14
35
1
3
14
70

60.87
67.31
65.38

1
1
3

13
15
30

19
1
11
31

3
3
6

ที่มา : สารสนเทศด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3ได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจน
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ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปี 2558 - 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้
หน่วยงาน
ผลคะแนน ITA
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
75.38
89.39
92.22
90.05
ศรีสะเกษ เขต 3
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

75.38

89.39

92.22

90.05
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คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้
เปรียบเทียบผลการประเมิน
ที่

รายการ

ปี 59

ปี 60

เพิ่ม+/
ลด-

ปี 60

ปี 61

เพิ่ม+/
ลด-

1 ดัชนีความโปร่งใส

96.41

90.77

-5.64

90.77

88.18

-2.59

2 ดัชนีความพร้อมรับผิด

93.17

94.98

+1.81

94.98

89.25

-5.73

3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

96.93

94.72

-2.21

94.72

91.20

-3.52

4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

81.90

87.78

+5.88

87.78

88.56

+0.78

5 ดัชนีคุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน

72.92

92.46

+19.54

92.46

93.45

+0.99

คะแนน ITA ภาพรวม
89.39 92.22 +2.83 92.22 90.05 -2.17
จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ 2560 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนน ITA ภาพรวมในปีพ.ศ. 2559 กับปี พ.ศ. 2560 พบว่า ได้คะแนนการประเมินในภาพรวม
เพิม่ ขึ้นจานวน 2.83 เมื่อจาแนกรายดัชนีที่เพิ่มขึ้นเรียงลาดับ ได้แก่ ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น 19.54 รองลงมาได้แก่ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมองค์กร เพิ่มขึ้น 5.88 และดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด เพิ่มขึ้น
1.81 เมื่อพิจารณารายดัชนีที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมองค์กร คะแนน ITA 87.78 และดัชนี
ที่ 1 ความโปร่งใส
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนภาพรวมรายดัชนี ปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 ปีพ.ศ. 2560
กับปี พ.ศ. 2561 พบว่า ได้คะแนนการประเมินในภาพรวมลดลง จานวน 2.17 เมื่อจาแนกรายดัชนีที่มีค่าคะแนน
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน เพิ่มขึ้น 0.99 รองลงมาได้แก่ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมองค์กร
เพิ่มขึ้น 0.78 ส่วนดัชนีอื่นมีค่าคะแนนในภาพรวมลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจุดบกพร่องในเรื่องของการจัดการเรื่องร้องเรียน และด้านการตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในหน่วยงาน ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

14
ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักเพื่อเป็นกรอบ
การกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติการ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการ
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
– 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
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(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่
สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่
ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
พลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
(Community) และบูรณาการทุกภาค 4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐการ
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แสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนา
เจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อน
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ ดารงตาแหน่งทางการเมือง
สาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่
ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐาน 2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกล 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงใน ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
การต่อต้านการทุจริต
ระดับชาติและท้องถิ่น
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกล
ยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ 4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแล
และควบคุมการดาเนินงานตาม
เจตจานงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
นิติบุคคล
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนิน
นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มี
การเลือกตั้ง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการ
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง
การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการ
กาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback) กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
ทุจริตเชิงนโยบาย บนฐานธรรมาภิบาล 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk
Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ
เป็นความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้น
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการ
- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน
รายงานและตรวจสอบ
สื่อมวลชน
ธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการ
ติดตาม และตรวจสอบ
ทุจริต
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
ป้องกันการทุจริต
แต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การ
ปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
บริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการ
6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
สร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานสากล
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการ
ป้องกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ
8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
ดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
การป้องกันการทุจริต
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลัง
Convention against Corruption :
ของรัฐ
UNCAC)
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลง
ได้ในที่สุด กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
กลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต รวดเร็วยิ่งขึ้น
ที่มี
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้ การทุจริต
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่าง
มาตรฐานสากล
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ปราบปราม
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
พยานและผู้แจ้งเบาะแส
เบาะแส(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจ
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
แก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
เชิงสหวิทยาการของ
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
(Non-training)
การทุจริต
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้
- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
โทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึง อย่างกว้างขวาง
ที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
คดี ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการ
การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจ
ยกระดับดัชนีการรับรู้
ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การ
การทุจริต(Corruption Perceptions ทุจริต (CPI)
Index :CPI)
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ของประเทศไทย
ทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ว่าด้วย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
เพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption
2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตาม
Perceptions Index : CPI)
ยุทธศาสตร์
ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่
21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามา
หากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะ
ติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ
ใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อนใช้
ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัด
ระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้า
มาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว
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ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการที่
รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ
ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการ
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะ
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไป
ติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
สร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัย
และคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อ
ประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคา
วินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ
หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พล
เอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สาคัญอีก
ประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วย
การปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง
และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแลการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ : “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ใสสะอาด ต้านทุจริต” (Zero
Tolerance & Clean Sisaket Primary Educational Service Area Office 3)
พันธกิจ : “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน”
เป้าประสงค์ :
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้นาแผนงาน โครงการ กิจกรรมของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มาบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น
เป้าหมายความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษา โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้กาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
กลุยทธ์ที่ 1 ปลูกฝังความคิดของทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
กลุยทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุยทธ์ที่ 3 บูรณาการภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่อพัฒนาให้เป็นตนแบบในการกากับดูแลตนเองที่ดี ด้านธรร
มาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป
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บุคลากรทุก
ระดับมี
จิตสานึก
และ
พฤติกรรมที่
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
ประพฤติตน
เป็นพลเมือง
ดี มี
คุณธรรม
จริยธรรม
สู่การเป็น
บุคคล
ต้นแบบ

กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
กระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
1.2 การสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารงานบุคคลให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และ
ข้าราชการครูบรรจุใหม่

- ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนัก
และปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

1.3 เสริมสร้างความรู้ให้กับ
บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ
1.4 อบรมระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน
1.5 ควบคุม กากับดูแลให้
ข้าราชการปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกคนถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1.6 ควบคุม กากับ ดูแลการ
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติ
มิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ

งบประมาณ
(บาท)
25,000

-

-

-
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กลยุทธ์
2. ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

2. การประกาศเจตนารมณ์/
กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- การออก/ติดตามแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง ใน
การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
3. บูรณาการภาคี
3. พัฒนาการทางานเป็นทีมอย่าง
เครือข่ายและการมี
เข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต
ส่วนร่วมในการ
3.1 สร้างเครือข่ายครู
ตรวจสอบ ติดตาม
ผู้รับผิดชอบการเงินและพัสดุมีการ
ป้องกันปราบปรามการ ปฏิบัติง่านร่วมกัน
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและร่วมกัน
3.2 พัฒนาภาคีเครือข่ายและ
ต่อต้านการทุจริต
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ติดตาม ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต (กลุ่มอี
บัดดี้) ในระดับโรงเรียน

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของ
ความ สาเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ

- ร้อยละ 100
ของเครือข่ายครู
ผู้รับผิดชอบ
การเงินและพัสดุ
มีการปฏิบัติง่าน
ร่วมกัน
- ร้อยละ 100
ของโรงเรียนมี
เครือข่ายการ
ป้องกันปราม
ปรามการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมความประพฤติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสานึก และปรับเปลี่ยนฐานความคิดของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาในการต่อต้านการทุจริต (พุทธธรรมนาเขตสุจริต)
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพัฒนาระบบการจัดองค์ความรู้ใน
การฝึกอบรมให้ความรู้ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
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ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
1.สานักงาน 4. ส่งเสริมความ
4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพื่อ - ร้อยละของ
200,000
เขตพื้นที่
ประพฤติตาม
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ จานวน
การศึกษา
ประมวลจริยธรรม
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย
บุคลากรที่ได้รับ
ประถมศึกษา และจรรยาบรรณของ สุจริต จิตสาธารณะ (พุทธธรรมนา การพัฒนาความรู้
ศรีสะเกษ เขต ข้าราชการและ
เขตสุจริต)
เกี่ยวกับคุณธรรม
3
บุคลากรทางการ
- สร้างคนดี ศรีสะเกษ เขต 3
และจริยธรรม
มีผลการ
ศึกษาใช้การศึกษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการจัด และสามารถนา
ประเมิน
และศาสนาเป็น
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและฝึก
ความรู้
คุณธรรมและ เครื่องมือในการปลูก ปฏิบัติธรรม
ที่ได้รับไป
ความโปร่งใส จิตสานึก และ
- ติดตาม ประเมินผลพฤติกรรม
ประยุกต์ใช้
ในการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกราย
ในการปฏิบัติ
ดาเนินงาน
ความคิดของ
เดือน
หน้าที่
เป็นไปตาม
ข้าราชการและ
- สรุปผลและรายงานผลรายไตร
เป้าหมาย
บุคลากรทางการ
มาส และรายปี
หรือสูงกว่า
ศึกษาในการต่อต้าน
เป้าหมายเพื่อ การทุจริต
ผลักดันให้
ดัชนี
ภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน
(CPI) ของ
ประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5. สร้างองค์ความรู้
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และพัฒนาระบบการ
จัดองค์ความรู้ในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

5. สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให้ดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ ปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
5.1 ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต การใช้อานาจ
หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
ในการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณ
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน"
5.2 ลดความเสี่ยงต่อการบริหาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- สร้างจิตสานึกการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- กาหนดรูปแบบวิธีการจัดทา
โครงการที่ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
- พัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณตาม
พรบ.ด้านการเงินและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5.3. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนให้เติบโตสมวัย

- ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้
และได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
-

-
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- สร้างความตระหนักและให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการการบริหาร
งบประมาณด้านอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเรียน
-จัดทาเครื่องมือ ตรวจ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน
- สรุปและรายงานผล

- ร้อยละ 100
ของโรงเรียนใน
สังกัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
แก้ไขปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ
ของนักเรียน
- ร้อยละ 100
ของโรงเรียนใน
สังกัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
ส่งเสริมสุขภาพ
ทางกายของ
นักเรียนให้
เจริญเติบโตได้
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

งบประมาณ
(บาท)
-
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

6. พัฒนาและยกระดับการ
ทางาน
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

6. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 (ITA)
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 (ITA)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประจาปี 2561
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
6.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ประจาปี 2561

งบประมาณ
(บาท)
- ค่าคะแนน
5,000
เฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสของ
สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถม
ศึกษา
ศรีสะเกษ
เขต 3 (ITA)
ตัวชี้วัด

- หน่วยงาน
มีแผนปฏิบัติ
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ประจาปี
2561

เป้าประสงค์
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์
ที่ดี
ในองค์กร
และ
สาธารณชน
ให้เกิดความ
เชื่อมั่นใน
กระบวนการ
ท่างาน ด้าน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
6.3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต

ตัวชี้วัด
- จานวน
รูปแบบ
การ
ประชาสัมพั
นธ์
ในด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อ
สร้างการ
รับรู้
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งบประมาณ
(บาท)
25,000

38
บทที่ 4
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ขับเคลื่อน
นโยบายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เป็นแบบอย่าง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสาคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน มีผลการดาเนินงาน รายละเอียด
ดังนี้
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3” ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) เตรียมการดาเนินงานและจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
2) ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3”
3) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ได้กาหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมตากะจะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. มีผู้เข้ารับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 72 คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ และมี
วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
รวมทั้งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปราบปรามการทุจริต และเพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการปลูกจิตสานึกและสร้างค่านิยมต้อต้านการทุจริต โดยมีนายไพบูลย์ ศรีสุ
ธรรม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและ
บรรยายพิเศษ และได้เชิญวิทยากรประกอบด้วย
1) นายชาญชัย พลศรี ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการกระทาที่ถือเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2) นายเพิ่มศักดิ์ เสนคราม นิติกรชานาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายและความรับผิดในการปฏิบัติงาน
3) นายสมพงษ์ คาเสียง ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ข้อสังเกตที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม“การกระทาที่ถือเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3” มีผลการประเมิน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้ต่อการเข้าร่วม
โครงการของผู้เข้ารับการประชุม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตาราง 1 จานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ ชาย
หญิง
รวม
อายุ
18-24 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56 ปีขึ้นไป
รวม
การศึกษา
ม.6/ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อาชีพ
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
ข้าราชการ
อื่น ๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

30
42
72

41.67
58.33
100.00

0
21
17
27
7
72

0.00
29.17
23.61
37.50
9.72
100.00

4
2
34
30
2
72

5.56
2.78
47.22
41.66
2.78
100.00

17
2
53
0
72

23.61
2.78
73.61
0.00
100.00

จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีอายุระหว่าง
46-55 ปีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 37.22
และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 73.61
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้ต่อการ
เข้าร่วมโครงการของผู้เข้ารับการประชุม
ตาราง 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความ
X
พึงพอใจ
ด้านวิทยากร
4.40
.61
มาก
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
3.96
.73
มาก
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4.18
.71
มาก
ด้านความรู้ความเข้าใจ
4.08
.79
มาก
ด้านการนาความรู้ไปใช้
4.15
.64
มาก
รวม
4.15
.62
มาก
จากตาราง 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านวิทยากร และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านการนาความรู้ไป
ใช้ ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร เรียงตามลาดับ ( X = 4.40, 4.18, 4.15, 4.08, 3.96)
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านวิทยากร
ความพึงพอใจ
S.D.
X
1. สามารถอธิบายเนื้อหาและตอบคาถามได้ชัดเจน
และตรงประเด็น
2. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
รวม

4.40

.67

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.39
4.40

.75
.61

มาก
มาก

จากตาราง 3 พบว่า ผู้เข้าประชุม มีความพึงพอใจด้านวิทยากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40)
และรายข้ออยู่ระหว่าง ( X = 4.39 – 4.40) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถอธิบายเนื้อหาและตอบคาถาม
ได้ชัดเจนและตรงประเด็น ( X = 4.40)
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความ
X
พึงพอใจ
1. สถานที่และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์มีความ
3.99
.75
มาก
เหมาะสม
2. ระยะเวลาในการสัมมนามีความเหมาะสม
4.05
.81
มาก
3. อาหารมีความเหมาะสม
3.84
.90
มาก
รวม
3.96
.73
มาก
จากตาราง 4 พบว่า ผู้เข้าประชุม มีความพึงพอใจด้านด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.96) และรายข้ออยู่ระหว่าง ( X = 3.84 – 4.05) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลา
ในการสัมมนามีความเหมาะสม ( X = 4.05) และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ อาหารมีความเหมาะสม
( X = 3.84)
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความ
X
พึงพอใจ
1. การบริการและประสานงานของเจ้าหน้าที่
4.10
.77
มาก
2. การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของ
4.26
.71
มาก
เจ้าหน้าที่
รวม
4.18
.71
มาก
จากตาราง 5 พบว่า ผู้เข้าประชุม มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.18) และรายข้ออยู่ระหว่าง ( X = 4.10 – 4.26) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้คาแนะนา
หรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ ( X = 4.26)
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความ
X
พึงพอใจ
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้และสามารถบอก
4.15
.79
มาก
ประโยชน์/ข้อดีได้
2. สามารถจัดระบบความคิดและพัฒนางานอย่าง
4.01
.88
มาก
เป็นระบบ
รวม
4.08
.79
มาก
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จากตาราง 6 พบว่า ผู้เข้าประชุม มีความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.08) และรายข้ออยู่ระหว่าง ( X = 4.01 - 4.15) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้และสามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ ( X = 4.15)
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านการนาความรู้ไปใช้
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความ
X
พึงพอใจ
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
4.17
.79
มาก
ปฏิบัติงานได้
2. ความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
4.13
.88
มาก
รวม
4.15
.64
มาก
จากตาราง 6 พบว่า ผู้เข้าประชุม มีความพึงพอใจ ด้านการนาความรู้ไปใช้ในระดับมาก ( X = 4.15)
และรายข้ออยู่ระหว่าง ( X = 4.13 - 4.17) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ ( X = 4.17)
ภาพประกอบกิจกรรม

43

44
2. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ พุทธธรรมนาเขตสุจริต ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมพุทธรรมนาเขตสุจริต โดยจัดอบรมเชิญปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องสุจริต พัฒนาวัด ทาบุญ ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาตามแนวทางคาสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีจิตใจ
ตัง้ มั่นในความสุจริต
2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงทางจิตใจ โดยจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร
ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ในวันพระและวันสาคัญ
3) กิจกรรมส่งเสริมการทาความดีมีจิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาและทาความ
สะอาดสถานที่ทางาน อาคารสถานที่ บริเวณและพื้นที่ภายนอกภายในสานักงาน
4) สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
การดาเนินงาน
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝั งค่านิยมความซื่อสั ตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตของบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และเพื่อส่งเสริม พัฒนาให้บุคลากรในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปฏิบัติภารกิจราชการภายใต้ความสุจริต โดยได้ดาเนินการพัฒนา
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 36 คน โดยได้
ดาเนินการในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2561 ในชื่อกิจกรรมพุทธรรม นาเขตสุจริต โดยจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุจริต พัฒนาวัด ทาบุญ ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาตามแนวทางคาสอนของ
พระพุทธศาสนา เพื่อให้มีจิตใจ ตั้งมั่นในความสุจริตใช้ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม จานวน 4 คืน 5 วัน ใช้
งบประมาณ จานวน 185,060 บาท ณ วัดป่าภูหล่น จังหวัดอุบลราชธานี วัดถ้าแสงเพชร จังหวัดอานาจเจริญ
วัดป่าสวนปาล์ม จังหวัดมุกดาหาร วัดอภัยดารงธรง จังหวัดสกลนคร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงทาง
จิตใจ โดยจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ในวันพระและวันสาคัญ ใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินกิจกรรม จานวน 12 วัน (ช่วงเข้าพรรษา) มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 72 คน ใช้งบประมาณ จานวน
14,940 บาท กิจกรรมส่งเสริมการทาความดีมีจิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาและทาความสะอาดสถานที่ทางาน
อาคารสถานที่ บริเวณและพื้นที่ภายนอกภายในสานักงาน ใช้ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม จานวน 3 วัน
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ พุทธธรรมนาเขตสุจริต มีผลการประเมิน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 8 จานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ ชาย
30
41.67
หญิง
42
58.33
รวม
72
100.00
อายุ
25-35 ปี
21
29.17
36-45 ปี
17
23.61
46-55 ปี
27
37.50
56 ปีขึ้นไป
7
9.72
รวม
72
100.00
การศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
6
8.33
ปริญญาตรี
34
47.22
ปริญญาโท
30
41.67
ปริญญาเอก
2
2.78
รวม
72
100.00
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.22
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตาราง 9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
ด้านปัจจัยป้อน (Input Evaluation)
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
ด้านผลลัพธ์ (Outcome Evaluation)
รวม

X

S.D.

4.80
4.79
4.54
4.65
4.69

.61
.39
.60
.52
.42

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 9 พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69) เมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation) ( X = 4.80) รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยป้อน (Input Evaluation) ( X = 4.79) ด้านผลลัพธ์
(Outcome Evaluation) ( X = 4.65) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process
Evaluation) ( X = 4.54)
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation)
ความพึงพอใจ
1. เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์
จุดเน้นและมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
3. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
4. เป็นโครงการที่กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ สอดคล้องกันอย่าง
ชัดเจน
5. เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลารกมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ
รวม

X

S.D.

4.90

.24

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

4.90

.39

มากที่สุด

4.65

.45

มากที่สุด

4.85

.35

มากที่สุด

4.72
4.80

.45
.61

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 10 พบว่าระดับความพึงพอใจสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.80) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นและมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ( X = 4.90) รองลงมา ได้แก่ เป็นโครงการที่กาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ สอดคล้องกันอย่างชัดเจน ( X = 4.85) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงจุด ( X = 4.65)
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านปัจจัยป้อน (Input
Evaluation)
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
S.D.
X
1. เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสม
2. เป็นโครงการที่มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
เหมาะสม
3. เป็นโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดาเนิน
โครงการ
4. เป็นโครงการที่มีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม
เหมาะสม
5. มีการจัดบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกและ สถานที่ใน
การปฏิบัติกิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ เอื้ออานวยต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม

4.88
4.85

.33
.81

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.69

.90

มากที่สุด

4.72

.53

มากที่สุด

4.83

.62

มากที่สุด

รวม

4.79

.39

มากที่สุด

จากตาราง 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยป้อน (Input Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสม รองลงมา
ได้แก่ เป็นโครงการที่มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานเหมาะสม ( X = 4.85) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ เป็นโครงการที่มีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม( X = 4.72)
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ (Process
Evaluation)
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความ
X
พึงพอใจ
1. เป็นโครงการที่มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
4.58
.59
มากที่สุด
ของกลุ่มเป้าหมายและมีการออกแบบกิจกรรม/หลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. มีการจัดทามอบหมายเจ้าหน้าที่ คณะทางานรับผิดชอบที่
4.62
.71
มากที่สุด
ชัดเจน
3. มีระบบติดตาม กากับ ตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
4.53
.59
มากที่สุด
4. มีการประเมินผลตัวชี้วัดที่กาหนดในกิจกรรมอย่างชัดเจน
4.51
.58
มากที่สุด
5. มีการวิเคราะห์และนาผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม
4.48
.53
มาก
รวม
4.54
.60
มากที่สุด
จากตาราง 12 พบว่าระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.54) ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดทามอบหมายเจ้าหน้าที่ คณะทางานรับผิดชอบที่
ชัดเจน ( X = 4.62) รองลงมา ได้แก่ เป็นโครงการที่มีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และมีการออกแบบกิจกรรม/หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ( X = 4.58) ส่วนข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีการวิเคราะห์และนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม
( X = 4.48)
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด้านผลลัพธ์ (Outcome
Evaluation)
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความ
X
พึงพอใจ
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
4.67
.48
มากที่สุด
เกษ เขต 3 ได้รับการพัฒนาและมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่
ดีในการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของสานักงานเขตสุจริต
2. ขยายผลแนวทางการดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 5
4.59
.55
มากที่สุด
ประการสู่การปฏิบัติ
3. มีรูปแบบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่เขตสุจริต
4.69
.40
มากที่สุด
4. บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
4.65
.50
มากที่สุด
5. บุคลากรสามารถจัดระบบความคิดและพัฒนาวิถีการปฏิบัติ
4.64
.68
มากที่สุด
ตนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
รวม
4.65
.52
มากที่สุด
จากตาราง 13 พบว่า พบว่าระดับความพึงพอใจผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.65) ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีรูปแบบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่เขตสุจริต
( X = 4.69) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับการ
พัฒนาและมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของสานักงานเขตสุจริต ( X = 4.67)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ บุคลากรสามารถจัดระบบความคิดและพัฒนาวิถีการปฏิบัติตนได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ( X = 4.64)
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ภาพประกอบกิจกรรม

51

52

53
3. กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 2018) มีรายละเอียด
กิจกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2) รวบรวมข้อมูลตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเตรียมเอกสารให้สอดคล้อง
กับ EB1-EB12
3) สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
ได้จัดการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 2018) ตามแนวทางการประเมินของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการทางานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จนนาไปสู่การขยายผล
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
จนประสบความสาเร็จ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 5,000 บาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในการรวบรวม การสแกนเอกสารประกอบการแนบไฟล์ การรายงานข้อมูลผ่านระบบการประเมินผลออนไลน์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินกิจกรรมได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนและกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดัชนี
การประเมินและตัวชี้วัดของการประเมิน มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online 2018) มีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก
(90.05) รายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 14 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3
ลาดับ

ดัชนี/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อยในการประเมิน
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้ คะแนนหลัง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ร้อยละ)
(100)
ถ่วงน้าหนัก
ของหน่วยงานภาครัฐ
1 ความโปร่งใส
26
88.18
22.93
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
83.94
1.2 การมีส่วนร่วม
80.61
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
100.00
2 ความพร้อมรับผิด
18
89.25
16.07
2.1 การดาเนินงานตามภารกิจ
97.22
2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
76.37
2.3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
98.12
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
80.00
3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
22
91.20
20.06
การรับสินบน
91.20
*กรณีจานวนผู้ตอบแบบสารวจไม่เป็นไปตาม
0.00
เกณฑ์
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
16
88.56
14.17
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
99.26
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
83.09
4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
76.42
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
98.90
5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
18
93.45
16.82
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
89.59
ปฏิบัติงานและให้บริการ
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
98.08
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
90.05
ที่มา : รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จากตาราง 14 พบว่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในภาพรวม คะแนน 90.05 อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน คะแนน 93.45 รองลงมา ได้แก่ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คะแนน 91.20 ส่วนดัชนีที่มี
ค่าคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ความโปร่งใส คะแนน 88.18 แต่เมื่อจาแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนสูง
ที่สุด ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง คะแนน 100 รองลงมา ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรม คะแนน 99.26 ส่วนตัวชี้วัดที่มี
ค่าคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ คะแนน 76.37
ภาพประกอบกิจกรรม
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4. กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1) ผลิตสื่อวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านทุจริต
2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้าน
ทุจริต
3) คานวณปริมาณพื้นที่ในการจัดเก็บ
4) จัดหาและออกแบบหน้าปกแผ่นดีวีดีพร้อมกล่องบรรจุ
5) บันทึกและจัดทาสาเนาแผ่นดีวึดี
6) นาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้าน
ทุจริต ให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวน 20,000 บาท เป็นค่าจ้างจัดทาสาเนาแผ่นดีวีดีพร้อมหน้าปกและกล่อง โดยคณะทางานได้รวบรวมสื่อวีดิทัศน์
ที่ผลิตไว้แล้ว นามาบรรจุลงในแผ่นดีวีดี ติดหน้าปกพร้อมกล่องบรรจุ 1 ชุด ๆ ละ 2 แผ่น จานวน 400 แผ่น และได้
นาไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีสื่อวีดิทัศน์รณรงค์ต่ อต้านทุจริตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ช่องทาง สถานศึกษาสามารถใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยรณรงค์ต่อต้านทุจริตและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด รับรู้บทบาท
หน้าที่และการดาเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
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บทที่ 5
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สามารถสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3” บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจในการกระทาที่ถือเป็นประโยชน์ทับซ้อน ประโยชน์ส่วน
ตน ประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในภาพรวมของโครงการนี้ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และประเด็นที่ให้ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาและ
ตอบคาถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดี่มในการบริการ
2. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ พุทธธรรมนาเขตสุจริตบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามกิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะตามกิจกรรมที่ได้กาหนดขึ้นในภาพรวมของกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นโครงการที่สอดคล้อง
โดยตรงกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับ
ยุทธศาสตร์ จุดเน้นและมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ส่วนประเด็นที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การวิเคราะห์และนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนากิจกรรม
3. กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 2018) มีคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก โดยมีดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีค่า
คะแนนสูงที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ส่วนดัชนีที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ความโปร่งใส
และเมื่อจาแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนน
น้อยทีส่ ุด ได้แก่ การปฏิบัติงานตามหน้าที่
4. กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและ
กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 มีสื่อวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านทุจริตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง สถานศึกษาสามารถใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยรณรงค์ต่อต้าน
ทุจริตและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด รับรู้บทบาทหน้าที่และการดาเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
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อภิปรายผลการดาเนินงาน
1. ผลที่ปรากฏต่อบุคลากร
บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการตามตัวชี้วัดของเขตสุจริตและปฏิญญาเขตสุจริตใน 5 ประการ
เพิ่มขึ้น
1.1 ทักษะการคิด สามารถวางแผนและคิดเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 มีวินัย มีการรักษาวินัยในตนเอง มาทางานก่อนเวลา และตรงต่อเวลาเพิ่มมากขึ้น
1.3 ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเองด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และมีส่วนร่วม
1.4 ความพอเพียง มีความพอเพียง และดารงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง
ประหยัด ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.5 จิตสาธารณะ มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานทั้งในงานราชการและงานอื่น ๆ ให้
ความร่วมมือ และอาสาช่วยเหลืองานด้วยความเต็มใจ
2. ผลที่ปรากฏต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเพิ่มมากขึ้น ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มีเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. เป็นโครงการที่ควรส่งเสริมให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นวิถีชีวิต
ของคนในองค์กร และเป็นอัตลักษณ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2. ควรเพิ่มกิจกรรมในการดาเนินงานในการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการเพื่อให้เกิดความ
หลากหลาย โดยกาหนดเป็นโครงการที่จะพัฒนาในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณต่อไป
3. โครงการที่มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการออกแบบ
กิจกรรม/หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. ควรมีระบบติดตาม กากับ ตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผล
ตัวชี้วัดที่กาหนดในกิจกรรมอย่างชัดเจน และมีการวิเคราะห์และนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรม
5. ควรมีการจัดระบบงาน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการสรุปผล รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรควรจัดทาให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูล แนวทาง และบทสรุปของงานที่ปฏิบัติ
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ภาคผนวก
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คณะผู้จัดทา
1. นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
2. ว่าที่ ร.ต.สารวย นกงาม
3. นายพิจิตร ทานะ
4. นายเอกพล มั่นอยู่
5. นางพจนา นรมาศ
6. น.ส.เยาวลักษณ์ ประวาฬ
7. นายประจักษ์ ทองเลิศ
8. นายสมพงษ์ คาเสียง
9. นางนันทนา หมื่นจิตร
10. นายสายัน สุขเฉย
11. น.ส.กาญจนี พุฒิประภาส
12. นายเพิ่มศักดิ์ เสนคราม
13. น.ส.มณีรัตน์ โสภิณ
14. นางภภัสสร พรมศรี
15. น.ส.ศุภากร ปราบเสียง
16. นางเพ็ญศรี คาวงค์
17. นางดวงพร ศรกล้า
18. นายกอบชัย สายทอง
19. น.ส.อุไร บุญแปลง
20. นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี
21. น.ส.จิราภรณ์ วีระจินตวงศ์
22. นายยุทธพงศ์ สีดา
23. นายธรรมนูญ ทองหนองบัว
24. น.ส.อุษา พรมมา
25. น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
สรุปผล/จัดทาเอกสาร/พิมพ์/รูปเล่ม
1. น.ส.สุพรรณิการ์ ทาอินทร์
5. นายโชติรัตน์ คาไพเราะ
7. นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ

ผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 45 คน
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คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงาน ส่วนที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่วนที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล
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