คำนำ
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบไดถูกกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดานที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6
ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต ภาครัฐ
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งนี้ ได
กำหนดใหประเด็น “แกปญหาการทุจริต” เปน 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเรงดวนในชวงระยะ 5 ปแรก
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 256% โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 2564) ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ ความสำคัญของการปองกันและปราบปรามการทุจริต การวิเคราะหและ
นาเสนอผลการวิเคราะห SWOT แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ที่แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร การติดตามประเมินผล และขอมูลแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และงบประมาณ
ในการนี้ ขอขอบพระคุณศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จนสำเร็จ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกกลุมงานในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ จะนำไปใชเปนกรอบในการดำเนินงานและการติดตามผล เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไวตอไป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
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สวนที่ 1 บทนำ
1. ที่มาและความสำคัญ
ดวยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน และรับทราบ
ขอเสนอแนะไปปรับใช ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบไดและสามารถใหบริการตอประชาชนตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด โดยใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 9 เรื่อง การเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่อง การปองกันการทุจริต ดวย
วิธีการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตเพื่อเปดเผยการดำเนินงานตาง ๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบ ตาม
แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดไวตาม
แผนยุทธศาสตรชาติระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนแนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และตอบสนองตาม
แนวทางของศูนยปฏิบัติการตอตาน การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องการเปดเผยขอมูล จำนวน 29 ขอ
ขอ
1

ขอมูล
โครงสราง

2

ขอมูลผูบริหาร

3

อำนาจหนาที่

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน
o ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน
สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน
o แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน
o ประกอบดวยชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย ชองทางการติดตอ
ผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดำรงตำแหนงทาง
การบริหารของหนวยงาน
o แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงานตามที่กฎหมายกำหนด

4

แผนยุทธศาสตร
หรือ แผนพัฒนา
หนวยงาน

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะมากกวา ๑ ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือแนวทาง
เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน

คะแนน
100
100

100
0

๒
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล
คะแนน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
การศึกษาของหนวยงาน)
แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี้
5 ขอมูลการติดตอ
100
o ที่อยูหนวยงาน
o หมายเลขโทรศัพท
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
o แผนที่ตั้งหนวยงาน
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
6 กฎหมาย
0
ที่เกี่ยวของ
หนวยงาน
7 ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตามอำนาจ
100
หนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน
o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได
8 Q&A
100
และหนวยงานสามารถสื่อสารใหคำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะ
เปนการสื่อสารไดสองทาง เชน Web broad, กลองขอความถาม - ตอบ
เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
9 Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook,
100
Twitter, Instagram เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มีระยะ ๑ ป
10 แผนดำเนินงาน
100
ประจำป
(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใชระยะเวลาในการดำเนินการ เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓
ขอ
ขอมูล
11 รายงาน
การกำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ประจำป
รอบ ๖ เดือน

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๑”, “แบบ สงป.
๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ”)
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา
การดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช
ดำเนินงาน เปนตน
o เปนขอมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ
12 รายงานผล
การดำเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำป
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เชน ผลการดำเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
13 คูมือหรือมาตรฐาน o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของหนวยงาน
การปฏิบัติงาน
ใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด
สำหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอยางไร เปนตน
o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่มีระยะ ๑ ป
14 แผนการใชจาย
งบประมาณ
(แสดงแผนการใชจายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เปนรายไตร
ประจำป
มาส)
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงที่ไดรบั
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
15 รายงาน
การกำกับ ติดตาม ประจำป (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการ
การใชจาย
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”)
ประจำป
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการใชจาย

คะแนน
0

100

100

100

0

๔
ขอ

ขอมูล
รอบ ๖ เดือน

16 รายงานผล
การใชจาย
งบประมาณ
ประจำป

17 แผนการจัดซื้อจัด
จางหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

18 ประกาศตาง ๆ
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ
19 สรุปผล
การจัดซื้อ
จัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุราย
เดือน

องคประกอบดานขอมูล

คะแนน

งบประมาณ เปนตน
o เปนขอมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามแบบ สงป. ๓๐๑ และ แบบ สงป. ๓๐๒
ในไตรมาส ๔ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เปาหมาย เปน
ตน
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หนวยงาน
จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจางตามวงเงินงบประมาณ
ที่หนวยงานไดรับการจัดสรร)
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงประกาศตามที่หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชน ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจางตาม “แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน”
(แบบ สขร. ๑)
o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ
ราคา และราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง เปนตน
o จำแนกขอมูลเปนรายเดือน เปนประจำทุกเดือน
(กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหระบุวา “ไมมีการจัดซื้อจัดจาง”)
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

0

0

100

0

๕
ขอ
ขอมูล
20 รายงานผล
การจัดซื้อ
จัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจำป

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน ซึ่งเปนขอมูลตลอด
ระยะเวลาของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
o มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คะแนน
0

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม
o เปนนโยบายที่ยังใชบังคับในหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
22 การดำเนินการตาม o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน
นโยบายการบริหาร การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน
o เปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามขอ ๒๑ หรือเปนไปตามกิจกรรมที่อยูภายใตนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ ๒๑
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
23 หลักเกณฑ
การบริหารและ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
พัฒนาทรัพยากร o หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บุคคล
o หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ
o เปนหลักเกณฑที่ยังใชบังคับในหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
o แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับการดำเนินงาน
24 รายงานผล
การบริหารและ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ขอ ๒๒)
พัฒนาทรัพยากร o มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เชน ผลการดำเนินการตาม
บุคคลประจำป
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการพัฒนา

0

21 นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

0

0

0

๖
ขอ

ขอมูล

25 แนวปฏิบัติ
การจัดการ
เรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

26 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

27 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำป

28 ชองทาง
การรับฟง
ความคิดเห็น

29 การเปดโอกาสให

องคประกอบดานขอมูล
ทรัพยากรบุคคล เปนตน
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
o แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ เปนตน
o เปนขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในหนวยงานผานทาง
ชองทางออนไลน (เปนชองทางที่สามารถเขาไปแจงเรื่องรองเรียนได
โดยตรงผานเว็บไซตหลักของหนวยงานภายใตแบนเนอร “ชองทางรับ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”)
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน
o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน (เปนสถิติเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงาน
จากทุกชองทาง)
o มีขอมูลความกาวหนาของการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ เปนตน
(กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุวา “ไมมีเรื่องรองเรียน”)
o เปนขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
การดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานทาง
ชองทางออนไลน (เปนชองทางที่สามารถเขาไปรองเรียนไดโดยตรงผาน
ทางเว็บไซตหลักของหนวยงานภายใตแบนเนอร “ชองทางการรับฟง
ความคิดเห็น”)
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตของ
หนวยงาน
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวน

คะแนน

0

100

100

100

0

๗
ขอ

ขอมูล
เกิดการมีสวนรวม

องคประกอบดานขอมูล
ไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน
รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
รวมติดตามประเมินผล เปนตน
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต จำนวน ๑๐ ขอ
ขอ
1

2

3

4

ขอมูล
องคประกอบดานขอมูล
คะแนน
เจตจำนงสุจริตของ o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหาร
100
ผูบริหาร
หนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน
การมีสวนรวมของ o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
0
ผูบริหาร
ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
o เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและโปรงใส
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประเมิน
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
100
ความเสี่ยง
หนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
การทุจริตประจำป ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การดำเนินการ
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
0
เพื่อจัดการความ
ในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
เสี่ยงการทุจริต
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน

๘
ขอ

5

6

7

8

9

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล
o เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ ๓๒
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การเสริมสราง
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองคกร องคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติและคานิยมในการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการ
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือ
ปองกันการทุจริต พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานการกำกับ o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ติดตามการ
การทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
ดำเนินการ ปองกัน o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนาการดำเนินการ
การทุจริต ประจำป แตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปน
รอบ ๖ เดือน
ตน
o เปนขอมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผล
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป
การดำเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปองกัน
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เชน ผลการดำเนินการ
การทุจริตประจำป โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
o ใชรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรการสงเสริม o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
คุณธรรม และ
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความโปรงใส
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือ
ภายในหนวยงาน จุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

คะแนน

100

0

100

0

0

๙
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล
ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหฯ โดยมี
รายละเอียดตาง ๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การ
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน
10 การดำเนินการตาม o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
มาตรการสงเสริม ความโปรงใสภายในหนวยงาน
คุณธรรม และ
o มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใส
ความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ ๓๘ ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
ภายในหนวยงาน รูปธรรม
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คะแนน

0

3. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานการณการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยภายในและภายนอก และสภาพแวดลอมของการดำเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
3. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชกรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
4. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนแจงใหทุกสวนราชการและ
หนวยงานในสังกัดและในกำกับถือปฏิบัติ

๑๐

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2580
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาใหหนวยงาน
ของรัฐทุกภาคสวนตองทำตาม เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศไทยที่วา”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65
กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช
เปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย
ดังกลาว ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน
เพื่อใหประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำเปนตอง
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุงเนนการสรางสมดุลระหว างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรดา นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตรภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง
“ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปน
‘วิถี’ การดำเนินชีวิต และประเด็นการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัยคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เขาไป
ในทุกสาระวิชาและ
ในทุกกิจกรรมรวมทั้งปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม

๑๑
3. แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดใหดำเนินการปฏิรูปประเทศ
และ ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผลตามที่กำหนด โดยใหเปนไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรปู ประเทศ ซึ่งอยางนอยตองมีวิธีการจัดทำแผนการมีสวนรวม
ของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดำเนินการและ
ระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกดาน และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการ
ปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนมาโดยกำหนดใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศแตละดาน เพื่อกำหนด
กลไก วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรปู ประเทศในดานตาง ๆ และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานตอรัฐสภา เพื่อทราบแลว
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับไดตอไป ประกอบดวยแผนปฏิรปู ประเทศ จำนวน 11 ดาน
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะ
เกษปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคลองในระดับวัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวมของแผนการปฏิรปู
ประเทศ
ดานที่ 11 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุงสนับสนุนการมีสว นรวมของภาค
ประชาชน การกำกับการบริหารหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาล
การเปดเผย
ขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนเขาถึง ตรวจสอบได การบังคับใชมาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครองหรือ
มาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
ทุกขั้นตอน
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับวัตถุประสงค
ในภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา และเปาหมายในภาพรวม การมี
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบไดกระจายอำนาจและมีสวนรวมจาก
ประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ที่มเี ปาหมายประการหนึ่ง คือ การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกันการทุจริต
และปราบปรามการทุจริต

๑๒
แนวทางการพัฒนา
1 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสราง
ความเขมแข็งเปนภูมิคุมกันของสังคมไทยใหครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาค
ประชาชนพรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดย
1.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคมผานกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสำนึก
ความซื่อสัตยสุจริต คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของ
สังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิดหรือผูกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำใหเจาหนาที่ของรัฐ และผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการและผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองในการใชตำแหนงหนาที่ในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน
ประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทำอยางจริงจัง
3) สงเสริมและ สนับสนุนนักการเมืองรุนใหมท่มี ีคุณธรรมจริยธรรมเขาสูตำแหนง
ทางการเมือง ผานกลไกการบริหารพรรคการเมือง และการตรวจสอบที่เขมแข็งจากทุกภาคสวน
4) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพื่อการตอตานการทุจริตผานกลไก
บรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ การสรางวัฒนธรรมสุจริต การสรางความรับผิดชอบที่ตองมีตอสังคมและผูบริโภค
ใหแกองคกร ตลอดจนกำหนดแนวทางการจัดทำขอตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาคเอกชน
อยางเปนระบบ รวมทั้งการสนับสนุนการกำกับดูแลจากหนวยงานภายนอก
5) รณรงคการปลูกฝงจิตสำนึกของการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
ผานสมาคมวิชาชีพ และใหมีการควบคุมกันเอกรวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการ
ตรวจสอบ พฤติกรรมของสื่อมวลชนทุกประเภท
6) สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหนาที่ตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเปนภาคีรวมกันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งพัฒนา
กลไกตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ
7) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุมประชาชน
1.2 ปองกันการทุจริต
1) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมี
ระบบ ที่โปรงใสตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพตอการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง การจัดซื้อจัดจาง
และการทำสัญญาอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนทำสัญญากับรัฐใหมีกฎหมายหามมิใหนำงบประมาณแผนดินไปใช
ประชาสัมพันธตนเองใน เชิงหาเสียง ไมใหมีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมในขณะดำรง
ตำแหนงที่สามารถใชอำนาจรัฐได และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รฐั โดยใหมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กระบวนการและแนวทางการ
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ตัดสิน ระยะเวลาแลวเสร็จ และเอกสารที่ใชในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการใหระบบงานทั้งระบบ
โปรงใสตรวจสอบไดโดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงตอการทุจริตใหมีการจัดทำสัญญาคุณธรรม และเพิ่ม
บทลงโทษภาคเอกชนดวย
2) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตอตานการทุจริต การคุมครองพยาน ในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสรางความรูเกี่ยวกับรูปแบบกลไกการทุจริตและวิธีการเฝาระวังการทุจริตรวมถึงแนวทาง
การสนับสนุนการสรางกิจกรรมการปองกันการทุจริตของภาคประชาชนอยางตอเนื่องตลอดจนพิจารณารูปแบบ
การจัดสรรงบประมาณดานการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
การปฏิบัตงิ านและสถานการณการคลังของประเทศ
3) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง
4) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตให
สามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
บูรณาการ การทำงานรวมกันอยางมีกลยุทธ
1.3 การปราบปรามการทุจริต
1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรอิสระและหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ โดย
1. พิจารณาใหองคประกอบของคณะกรรมการองคกรอิสระ อาทิ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) มีความหลากหลาย ยึดมั่นธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียว
2. สรางกลไกการปฏิบัติงานใหเปนเอกภาพระหวางองคกรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยควรควบรวมองคกรตรวจสอบการใชอำนาจรัฐดานการปองกันและปราบปรามการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
3. จัดใหมีกลไกที่ทำหนาที่บูรณาการความรวมมือเรื่องขอมูลขาวสาร กิจกรรม
ปราบปรามและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบทั้ งในภาครัฐ เอกชน และ
องคกรระหวางประเทศ
2) ปฏิรูปบทบาทอำนาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญที่ทำหนาที่ตรวจสอบการใช
อำนาจรัฐ ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.)
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ใหมีอำนาจหนาที่เฉพาะการวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่มีมูลคดีเปนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สวนอำนาจหนาที่สืบสวนใหเปนความรับผิดชอบของสำนักงานที่อยูในรูปของ “คณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวน”
3) เพิ่มอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกลเคียงกันระหวางผูใหและผูรับ
สินบน โดยเฉพาะการเพิ่มโทษแกเจาหนาที่ของรัฐที่กระทำความผิดในกรณีหรือใชตำแหนงหนาที่ในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
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4) เพิ่มมาตรการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงและเพียงพอที่จะทำใหเกิดความยั้งคิดตอ
การกระทำการทุจริต รวมทั้งสรางแนวรวมการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงตอผูทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการใช
สื่อ ทุกรูปแบบ
5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ภายใตนโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9
ที่มุงเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมทั้งแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ในเรื่องการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองกับเปาหมายที่ใหหนวยงานภาครัฐมี
ระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ คา
ดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตอตานการทุจริต กลยุทธเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว คือ นำหลักธรรมาภิบาลไปใชในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม ผลักดันการแกไขกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหา
การทุจริต และใหบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของ
ภาครัฐ และรณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตานและปฏิเสธการทุจริต
๖. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) สูงกวารอยละ ๕๐
วัตถุประสงคหลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มีคาคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

๑๕
ยุทธศาสตร 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย
6.1 ยุทธศาสตรที่กระทรวงศึกษาธิการมีสวนเกี่ยวของโดยตรง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
และยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
มุงเนนใหความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดำเนินการผานสถาบันหรือ
กลุมตัวแทน ที่ทำหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ
กลยุทธ
๑. ปรับฐานความคิด
ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
ใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
๒. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพื่อตานทุจริต

กลยุทธ
๓. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอและรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ
๑.๒ การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
๒.๑ กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสาหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
๒.๔ การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
แนวทางตามกลยุทธ
๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและ
การปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ
และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๖
๔. เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

๔.๑ สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
๔.๒ สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัยทั้ง
การ
กำหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกัน
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริต
การทุจริต
ในแตละระดับ
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
เขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
๒. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้ง
๒.๑ สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
การทุจริต
๒.๒ นำขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
๒.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะเพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่
รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต

๑๗
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการ
ระบบการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนใหภาคเอกชนดำเนินการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล

๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรู
เชิงสรางสรรคของบุคลากร
ดานการปองกันการทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและสงเสริม
การดำเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติ วาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United
Nations
Convention against Corruption :
UNCAC)

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๔.๒ กำหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕.๑ พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความ
โปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงาน
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงาน
๖.๑ สงเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
๗.๒ ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สาหรับการปองกัน
การทุจริต
๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
การปองกันการทุจริต
๘.๓ สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลัง
ของรัฐ
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการทุจริต

6.2 ยุทธศาสตรที่กระทรวงศึกษาธิการมีสวนสนับสนุน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการมีสวนสนับสนุน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index:
CPI) ของประเทศไทย

๑๘
๗. แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
วิสัยทัศน “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู-ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง”
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
๒. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๓. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
เปาหมายหลัก
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
๔. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรบั โอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๕. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข
๖. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษาไดรับการเพิ่มเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับ
สภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัดและภาค
๗. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๘. ผูเรียนปฐมวัยไดรบั การเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดและภาค
๑๐. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมกับทุกภาคสวน
ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล
๒. ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรที่ ๓ ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
๔. ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๕. ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๖. ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๑๙

๘. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒5 กรกฎาคม ๒๕62 ประกอบดวยนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง
นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
๑๒.๑ แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ชวย
ปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวดรวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไขปญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบพรอมทั้งเรงสรางจิตสานึกของคนในสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต
ถูกตอง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยสงเสริมใหมีรปู แบบการลงโทษอื่นที่ไมใชโทษอาญาตามหลักสากล
มุงเนนยกระดับการพัฒนาระบบ แกไข บำบัด ฟนฟูผูกระทำผิดสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนดมาตรการคุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใด ๆ
พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหดำเนินงานสอดประสานกันอยางเปนองคาพยพ
เพื่อใหสามารถจัดการกับขอขัดแยงและกรณีพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเปนธรรมเสมอภาค โปรงใส รวดเร็ว ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได และสรางสังคมที่พัฒนาอยางเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเทาเทียม พรอมทั้งผลักดันใหเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สมัยใหมมาใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม รวมทั้งใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
ที่จำเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝาย
ราชการประจำ โดยเรงรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผูกระทำผิด
อยางเครงครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด และ
เรงรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผูกระทำผิดอยางเครงครัด เพื่อใหภาครัฐปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพรอมทั้งใหภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและเฝา
ระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒๐
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 78 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกำหนดไดโดยมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง
(2) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(3) การปฏิบัตหิ นาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(4) การปฏิบัตหิ นาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(5) การมุงผลสมฤทธิ์ของงาน
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทำการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม
(2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใสและรักษาผลประโยชนของทางราชการ
(4) ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำใหเสียหายแก
ราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที เพื่อให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผูอยูใต
บังคับบัญชาตอง
ปฏิบัติตาม
(5) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(6) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(7) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(8) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผู
ติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(9) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวกับของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการ
ดวย
(10) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย
(11) กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

๒๑
สวนที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
วิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ที่มีผลตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และ
สภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity,
andThreat Analysis : SWOT Analysis)
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) ประกอบดวย
1. S - Strategy ตัวแปรดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ในการปฏิบัติ
๒. S – Staff ตัวแปรดานบุคลากรในการปฏิบัติ
๓. S – Skill ตัวแปรดานทักษะและองคความรูในการปฏิบัติ
๔. S - Shared value ตัวแปรเรื่องคานิยมรวมในการปฏิบัติ
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ดังนี้
๑. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เชน การคา การลงทุน การดำเนินธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ
๒. S – Social มิติทางสังคม เชน วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
๓. T – Technology มิติทางเทคโนโลยีเชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ
๔. G – Government มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดแข็ง" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) เปนองคกรระดับจังหวัดบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดแผน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. ดานบุคลากร (Staff) มีคำสั่ง มอบหมายงานปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานตำแหนงและมีความพรอม
ในการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. ดานทักษะ (Skill) บุคลากรของหนวยงานปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหสามารถบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติฯ ไดดียิ่งขึ้น
๔. ดานคานิยม (Shared Value) มีหนวยงานตรวจสอบภายในสงผลดีตอการกำกับดูแลและดำเนินงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสัมฤทธิ์ไดดียิ่งขึ้น
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดออน" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร/กลยุทธ ที่สำคัญดานการขับเคลื่อน
อยางจริงจัง ขาดยุทธศาสตรสื่อสารใหเกิดการตื่นตัวในสังคม ทำใหการปฏิบัติงานยังไมประสบความสำเร็จและ
ไมเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. ดานบุคลากร (Staff) อัตรากำลังยังไมครบตามกรอบ สงผลตอประสิทธิภาพในการดำเนินงานปฏิบัติ
๓. ดานทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองคความรูในเชิงลึกสาหรับการทำความเขาใจกับรูปแบบ
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปจจุบันก็ยังขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสนับสนุน
ทักษะในการทางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๒๒
๔. ดานคานิยม (Shared Value) หนวยงานปฏิบัติภารกิจไมสามารถสรางความเกรงกลัวใหผูกระทำ
ทุจริต ยึดตัวอยางที่ไมดี ยอมรับตัวอยางที่ไมดีวาเปนเรื่องปกติ สรางคานิยมในทางที่ผิด อีกทั้งไมสามารถตามทัน
สถานการณการทุจริตที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางทันทวงที
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "โอกาส" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในประเทศไดใหความสำคัญกับ
การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และนำองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรก
ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น
2. S – Social มิติทางสังคม มีการสรางจิตสำนึกอยางเปนรูปธรรม แสดงถึงความตองการที่จะเห็นภาพ
ของการแกไขปญหาการทุจริตที่เปนรูปธรรมและชัดเจนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการสำคัญที่
เปนพื้นฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ระบบติดตามเรื่องรองเรียน สงผลใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบการทำงานของรัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔. G - Government มิติทางดานนโยบายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายสงเสริม
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในการทำงานใหเปนที่ยอมรับ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน "อุปสรรค" ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
1. P – Political มิติทางการเมือง มาตรการปองกันการทุจริตยังขาดการบังคับใชอยางจริงจัง
๒. S – Social มิตทิ างสังคม วัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ เปนระบบอุปถัมภ รอมชอม และประชาชน
ยังขาดคานิยมรวมในการรวมตานทุจริต และยังเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสาธารณะ
๓. T – Technology มิติทางเทคโนโลยี ปจจุบันยังไมไดพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบทุจริตได
๔. L – Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายที่มีขั้นตอนซ้ำซอนและมากเกินความจำเปน
กอใหเกิดความลาชาในการดำเนินคดี และขาดการบังคับใชกฎหมายที่มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด
โดยผูออกกฎหมายออกเพื่อเอื้อประโยชนใหกับตัวเองและพวกพอง

๒๓

สวนที่ 4
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ดานปองกันและปราบปรามการทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวของ
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
ปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติรวมทั้ง
ขอมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญ
ดังนี้
วิสัยทัศน
“บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีวินัย บริหารจัดการโปรงใส รวมใจตานทุจริต”
พันธกิจ
1. สรางวัฒนธรรมตอตานทุจริต
2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
3. ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปาประสงค
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษเกิดความตระหนักและใหความสำคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส และรวมใจตานทุจริต
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ปองกันและสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

๒๔
ยุทธศาสตรที่ 1 ปองกันและสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อการตอตานการทุจริต
กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานทุจริต
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ
(บาท)
1๐,000 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

กลยุทธที่ 2 1. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผูบ ำเพ็ญประโยชน นักศึกษา
วิชาทหาร และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ศรีสะเกษ จำนวน ๑,๐๐๐ คนมีความพึงพอใจรอยละ 85

กลยุทธที่ 2 2. กิจกรรม การมีสวนรวมของบุคลากร
ดำเนินกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ
สวดมนตไหวพระและการปฏิญาณตนเปน
ขาราชการที่ดีประจำวัน
กลยุทธที่ 2 กิจกรรม ศรีสะเกษพรอมใจ นุงผาไทยใส
บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง
กลยุทธที่ 1 3. โครงการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในการปฏิบัติงานและปลูกจิตสำนึก
ในการปองกันและตอตานทุจริตใหกับ
บุคลากรในสนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสรางความรูความเขาใจ
การสรางวัฒนธรรมองคกร(องคกรคุณธรรม)
กิจกรรมที่ ๓ ประชุม กำกับ ติดตามพัฒนา
ยกระดับการทำงานตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

บุคลากรเขารวมกิจกรรมทุกคน

-

กลุมอำนวยการ

บุคลากรเขารวมกิจกรรมทุกคน

-

กลุมอำนวยการ

๑.บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ รอยละ ๙๐ เขารวมกิจกรรมอบรมมีความ
ตระหนักในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษรอยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจาก
ขอเรียน
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ ITA ไมนอยกวารอยละ ๘๐

40,000

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล

๒๕
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริตทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธที่ 2 ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
กลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธที่ 5 การพัฒนาวิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
กลยุทธที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการปองกันการทุจริต
กลยุทธขอที่

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 3 1. จัดทำและพัฒนาเว็บไซตใหรองรับการ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
มีเว็บไซตที่รองรับ จำนวน 1 เว็บไซต

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประเด็นการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะและการปองการทุจริต

กลยุทธที่ ๔ 2. จัดทำขอมูลขาวสาร ศธจ.ศรีสะเกษ

มีขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตองในการเผยแพรผานทาง
เว็บไซตใหสาธารณชนไดรับทราบ
กลยุทธที่ ๔ 3. การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทาง เผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางทุกโครงการ
เว็บไซต
กลยุทธที่ 1 4. การจัดทำแผนการควบคุมภายในของ
ทุกกลุมงานมีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ศธจ.ศรีสะเกษ
กลยุทธที่ 6 ๕. โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

บุคลากรเขารวมกิจกรรมทุกคน

งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ
(บาท)
กลุมนโยบายและแผน

-

ทุกกลุม

-

กลุมอำนวยการ

-

หนวยตรวจสอบ
ภายใน
กลุมอำนวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล

44,500

๒๖
ยุทธศาสตรที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลขาวสารในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 1 1. การรับฟงขอรองเรียนและแจงผลการ

หนวยงานมีชองทางการรองเรียน จำนวน 5 ชองทาง

กลยุทธที่ 3 2. การตรวจ ติดตามการใชเงินอุดหนุนและ
สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนเอกชนใชจายเงินอุดหนุนเปนไปตาม
วัตถุประสงคและระเบียบ รอยละ 100

กลยุทธที่ 2 3. การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในที่กำหนดไวในแผนตรวจสอบ
ภายใน ประจำปงบประมาณ 2564

รองเรียน

งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ
(บาท)
กลุมบริหารงานบุคคล
30,000
-

กลุมสงเสริมการศึกษา
เอกชนหนวยตรวจสอบ
ภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน
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ภาคผนวก

คณะผูจัดทำเอกสาร
ที่ปรึกษา
นางวัชรกาญจน คงพูล

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

คณะผูจัดทำ
๑. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม
รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
๒. น.ส.นุชษราวรรณ คณานิตยธนกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
๓. นางเพ็ญพิชญาษ สังขวงษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
๕. นางณัฐวิภา ปริยงค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
๖. นายฐิติวัฒน ตยะพักตร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เรียบเรียงเอกสาร
๑. น.ส.นุชษราวรรณ คณานิตยธนกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัตหิ นาที่ ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
๒. นายธีรภัทร ใยแสง
ศึกษานิเทศก
ออกแบบปก
นายวุฒิชัย ศรีเกษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

