รำยงำนกำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565)
ในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
******************************

ด้ว ย ส านั กคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ บูรณาการความร่ว มมื อกั บส านั ก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดาเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ
เพื่อร่วมผนึกกาลังและ ความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึง ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดน้อยลง
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้รับงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑25,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคาขอดุอาร์ เพลงสดุดีจอมราชา และ
กล่ าวปฏิ ญญาเขตพื้ น ที่ สุ จ ริ ต ทุ กวั นจั น ทร์ เป็ นการแสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี ต่ อสถาบั นชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริ ย์ เพื่ อสร้ างความตระหนั ก และให้ ค ามั่ นในการร่ ว มกั นป้ องกั นการทุ จริ ต ปลู กฝั งค่ านิ ยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๒. ประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
๒.1 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๒.2 ประชุ มคณะท างานรั บการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด แบบวัด OIT
๒.3 ประชุมคณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA Online)
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่ อ ติ ดตามตรวจสอบข้ อ มูล การรายงานก่ อนเผยแพร่ ขึ้น บนเว็ บ ไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
๓. สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ ในการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากร ใน สพป.นราธิวาส เขต 1
3.1 การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
3.2 ประชุมมอบนโยบายในการดาเนินงานของผู้บริหาร
๔. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพป.นราธิวาส เขต 1 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งฯ เพื่อประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจาปี
4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด จานวน 45 คน (ศึกษาดูงาน สพท.ต้นแบบ)
๖. การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ณ สพป.นราธิวาส เขต 1 (บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาบ้านเรา)
๗. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และวิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ของ สพป.นราธิวาส เขต 1 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
๗.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและวิธีการการเข้ารับการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๗.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และวิธีการการเข้ารับการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๘. รายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ

แผนปฏิบตั ิการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ที่
1
๒

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)

การดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคาขอ
ดาเนินการอยูต่ ่อเนื่อง
บุคลากร
ดุอาร์ เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่
เป็นกิจกรรมที่บุคลากรในสังกัด
ในสังกัดทุกคน
สุจริต ทุกวันจันทร์
เข้าร่วมกิจกรรมทุกวันจันทร์
ประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๒.1 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อสร้างความเข้าใจ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
๒.2 ประชุมคณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA
Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อชี้แจง
รายละเอียดตัวชี้วัด แบบวัด OIT
๒.3 ประชุมคณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA
Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลการรายงานก่อนเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

๑,4๑๐ .-

1,725 .-

2,9๕๐ .-

0 (เนื่องจาก สพฐ.
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา
ในรอบ 6 เดือนนี้)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
โดยได้วางแผนจัดเตรียมการ
ดาเนินการนาผลคะแนนที่ได้รับ
การประเมิน ในปีที่ผ่านมา
เพื่อวิเคราะห์การดาเนินการ
ในปี ๒๕๖5
0 (เนื่องจาก สพฐ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ยังไม่ได้โอนจัดสรร โดยได้วางแผนจัดเตรียมรายชื่อ
งบประมาณมา
ผู้รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตาม
ในรอบ 6 เดือนนี้) วัตถุประสงค์

นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ

0 (เนื่องจาก สพฐ.
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา
ในรอบ 6 เดือนนี้)

นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ

-

นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ

หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
8,440.-

๓

สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ ในการป้องกันการทุจริต
ให้กับบุคลากร ใน สพป.นราธิวาส เขต 1

๔

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน
ใน สพป.นราธิวาส เขต 1

4,930.-

5

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด
จานวน 45 คน (ศึกษาดูงาน สพท.ต้นแบบ)

86,510.-

๖

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
(บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาบ้านเรา)

8,400.-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)
0 (เนื่องจาก สพฐ.
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา
ในรอบ 6 เดือนนี้)
0 (เนื่องจาก สพฐ.
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา
ในรอบ 6 เดือนนี้)
0 (เนื่องจาก สพฐ.
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา
ในรอบ 6 เดือนนี้)
0 (เนื่องจาก สพฐ.
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา
ในรอบ 6 เดือนนี้)

การดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ดาเนินการอยูต่ ่อเนื่อง
โดยได้วางแผนดาเนินการเตรียม
ข้อมูลการประกาศเจตจานงสุจริต
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริหารสูงสุด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
โดยได้วางแผนจัดเตรียมการ
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
โดยได้วางแผน ดู สพท.ต้นแบบ
ที่จะพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของสพป.นราธิวาส
เขต 1
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
โดยได้วางแผนจัดสถานที่และ
รูปแบบการจัดกิจจกรรม

นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ
นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ
นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ
นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
การดาเนินงาน
ที่เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)
(บาท)
๗ ประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าที่และวิธกี ารการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของ สพป.นราธิวาส เขต 1
๗.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและ
5,180.0 (เนื่องจาก สพฐ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
วิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความ
ยังไม่ได้โอนจัดสรร โดยได้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง
โปร่งใส
งบประมาณมา
การดาเนินการ ตามกิจกรรม
ในรอบ 6 เดือนนี้)
๗.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และ
5,455.0 (เนื่องจาก สพฐ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
วิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความ
ยังไม่ได้โอนจัดสรร โดยได้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง
โปร่งใส
งบประมาณมา
การดาเนินการ ตามกิจกรรม
ในรอบ 6 เดือนนี้)
๘ รายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ
0 (เนื่องจาก สพฐ.
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา
ในรอบ 6 เดือนนี้)

ผูร้ บั ผิดชอบ

นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ
นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ
นางสาววิลาสินี
พรหมเจียม
กลุ่มอานวยการ
และคณะ

หมายเหตุ

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคาขอดุอาร์ เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าว
ปฏิ ญ ญาเขตพื้ น ที่ สุ จ ริ ต ทุ ก วั น จั น ทร์ เป็ น การแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เพื่อ สร้างความตระหนัก และให้คามั่นในการร่ว มกัน ป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่า นิย ม
ความซื่อสัตย์สุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

บันทึกข้อความ

;
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เรื่องเดิม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนบูรณาการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
และกิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบ

ประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบูรณา
การต่อต้านการทุจริตและความพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์

โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณจำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดดัง
แนบ

ข้อเสนอ
เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นควรแจ้งกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายในทราบ ดำเนินการในส่วนที่

ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : เรื่องเดิม ,

(นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะ)
พนักงานราชการ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นางเรวดี รัตนะมาลา)

ลงนามแล้ว

๑.ทราบ ๒.แจ้งกลุ่ม/หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

(นางเรวดี รัตนะมาลา)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๕ พ.ค. ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๖ พ.ค. ๒๕๖๕

1

แนวทางการดำเนินงาน
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่ อสัตย์
สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึก
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย
ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำ
ความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น
สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย
และเคารพกฎหมาย
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมสำคัญของโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้

2
1.
2.
3.
4.

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึก ษาและสำนั กงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนี้
1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานที่มีพฤติกรรมยึด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายโครงการ
นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6,653,160 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 534,814 คน
3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 29,871 แห่ง ประกอบด้วย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
จำนวน 245 เขต
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2565
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1.ร้ อ ยละของเด็ ก และเยาวชนไทยมี พ ฤติ ก รรม
ร้อยละ 50
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั ก เรี ย น ครู ผู ้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
4. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้ วยวิธีการออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวนงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
รายละเอียด
: ต่อหน่วย
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
1. โครงการโรงเรียนสุจริต *
จั ด สรรให้ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา 245 เขต
50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสริมสร้า งคุณ ธรรม (5 เมษายน 2565)
จริ ย ธรรม และความตระหนั ก รู ้ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
- กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้าง
การดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน
ไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จั ด สรรให้ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา 245 เขต
xx,xxx บาท
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัด
- ประเมิ น แนวทางการนำหลั ก สูต รต้า นทุ จริต ศึ กษา
ไปปรับใช้ในสถานศึกษา
- ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice (1 โรงเรียน
1 นวัตกรรมต้านทุจริต)
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ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

จำนวนงบประมาณ
: ต่อหน่วย

การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จั ด สรรให้ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา 245 เขต
50,000 –
สุจริต **
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
150,000 บาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
(29 เมษายน 2565)
- ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การประเมินคุณธรรมและความ จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
บูรณาการ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
ในการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
งบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนั กงานเขตพื ้ นที่
ในการดำเนิน
ออนไลน์ (ITA Online)
การศึ กษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี งบประมาณ กิจกรรมสำนักงาน
พ.ศ. 2565
เขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต
2. การประเมินคุณธรรมและความ จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย
xx,xxx –
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
ในการดำเนินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน
xx,xxx บาท
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA
การดำเนิ นงานของสถานศึ กษาออนไลน์ (ITA Online)
Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบ จั ด สรรให้ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา 245 เขต
xx,xxx บาท
บูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ
ดำเนินการอื่น ๆ
และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น การอื่น ๆ ตามโครงการ
โรงเรี ยนสุ จริ ต เช่ น ค่ าใช้ จ ่ ายในการจั ดนิ ทรรศการ
นำเสนอผลงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่าพาหนะใน
การเดินทางมาประชุมอบรมกับ สพฐ. และ สำนักงาน
ป.ป.ช. เป็นต้น
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
*
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว681
**
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว878

ลงวันที่ 5 เมษายน 2565
ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ สิน บน การจั ดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อย
กว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจานวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทย ยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ได้ ก าหนดเป้ า หมายหลั ก
เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน”
ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรม
ในการ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท สภาพปั ญ หา และพลวั ต การทุ จ ริ ต
ของแต่ล ะ หน่ ว ยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบู ร ณาการและปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล
เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์
คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้น
การปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทา
ความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริม
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึด
ประโยชน์ ส าธารณะมากกว่ าประโยชน์ ส่ ว นตน และต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบในทุ ก รูป แบบ
โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒ นธรรมสุ จริตผ่านหลั กสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทย
ในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
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นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทย ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการ
ให้ เห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรมในช่ว ง 5 ปี แรกของการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ช าติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน
สังคม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม
ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก าหนดแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้ องกัน การทุ จ ริ ต ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละนโยบายส าคั ญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
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ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตาบลลาภู
อาเภอเมือ งนราธิ ว าส จั งหวัด นราธิว าส รหั ส ไปรษณี ย์ 96000 โทรศั พท์ 0 7353 2300,0 7353 2151
โทรสาร 0 7353 2154 เว็บไซด์ http://www.narathiwat1.go.th
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อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทาหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะกากับดูแล ประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการและสถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
2. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ตารางแสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 แยกรายละเอียดตามกลุ่มงาน ดังนี้
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3. เขตพื้นที่บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย 5 อาเภอ ได้แก่
อาเภอ
เมืองนราธิวาส
ยี่งอ
บาเจาะ
รือเสาะ
ศรีสาคร
รวม

พื้นที่(ตร.กม.)
305.115
200.516
171.680
468.324
500.100
1,645.735

จานวนตาบล
ตาบล
หมู่บ้าน
7
62
6
40
6
50
9
72
6
35
34
259

จานวนเทศบาล/อบต.
เทศบาล
อบต.
2
5
2
6
1
6
1
9
1
6
7
32

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดนราธิวาสและสานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
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4. ข้อมูลด้านการศึกษา
จานวนโรงเรียนจาแนกตามอาเภอและประเภทโรงเรียน
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จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563-2564

จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา และอัตราการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561-2563
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รับ การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานจาก
สานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards)
ในฐานะหน่ ว ยงานที่ได้น าการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
ไปขยายผลเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงานจนประสบความส าเร็ จ
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต
มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์
โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system)
และการประเมิน มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดู แลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกากับดูแล
การทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ให้เกิดการสนับสนุน
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่อง
กับ เกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง
และการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึ งบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล
ต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง
ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน
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3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้ง สิ้ น 225 เขต ได้ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 92.55 ซึ่ งถื อว่ า มีคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงาน
อยู่ใน ระดับ A (Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.23 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence ) โดย ตัวชี้วัด ที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด 97.75 คะแนน ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ค ะแนนต่ ากว่ า ตั ว ชี้ วั ด อื่ น ๆ คื อ 9 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ได้คะแนน 93.05 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA
90.73
91.40
85.77
80.36
83.99
95.23

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ผลต่างของคะแนน ITA
+12.11
+0.67
-5.63
-5.51
+3.63
+11.24
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1.4 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา เรียงตามลาดับ
คะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
ระดับ
AA
Excellence
A
Very Good
B
Good
C
Fair
D
Poor
E
Extremely Poor
F
Fail

คะแนน
97.23
93.12
96.94
95.72
95.85
97.11
97.75
96.52
93.05
93.75

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น
(มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็ น ผู้มาติดต่อทั่ว ไปหรือผู้ มาติดต่อที่รู้ จักกันเป็นการส่ วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. การใช้งบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่
อย่างโปร่ งใส ใช้จ่ ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ ง และต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรภายในมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
3. การใช้อานาจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาจะต้ องมี การจัด ทาแนวทางปฏิบัติ เกี่ ยวกั บการใช้ ทรัพ ย์สิ น
ของราชการที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ บุ ค ลากรภายในได้ รั บ ทราบและน าไปปฏิ บั ติ รวมไปถึ ง หน่ ว ยงาน
จะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ เกิ ด การแก้ ไ ขปั ญหาการทุจ ริ ต ได้อ ย่ า งเป็น รู ป ธรรม รวมไปถึ ง การประเมิ น เกี่ ยวกั บ ประสิ ท ธิ ภาพ
การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงาน ที่ จ ะต้ อ งท าให้ ก ารทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานลดลงหรื อ ไม่ มี เ ลย
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน
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6. คุณภาพการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา การดาเนิ น งาน เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการ และควรให้ ค วามส าคั ญ
กับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
9.การเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้น ฐาน ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสั มพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส ดุ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
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10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ มี แ นวทางสอดคล้ อ งหรื อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
3) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผ ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์
แต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ยกตั ว อย่ า งเช่ น ประเด็ น ที่ เ ป็ น ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ จุ ด อ่ อ นตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขโดยเร่ ง ด่ ว น
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ดาเนินการทบทวนและจัดทามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกาหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมิ น ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น การก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การก าหนดขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ การก าหนดแนวทางการก ากั บ ติ ด ตาม ให้ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
การรายงานผล เป็นต้น
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

17

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตซึ่งมีความสอดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก
ด้านการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริต
เข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาระสาคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคล
ที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้ง
ที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ
รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดิน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ 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 เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย 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
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้นภายใต้
ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน
ปัญหาการขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริต
ที่จาเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะ
ในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน
ที่ทาหน้ า ที่ในการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต การแก้ ไขปั ญหาการทุจ ริตจึ งมีค วามจาเป็น อย่า งยิ่ ง
ที่จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจั ดท าแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ ประเด็ น การต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทาง
การพัฒนาหลัก ดังนี้
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด
เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต
ให้ ไ ด้ ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
เป็นเป้าหมายในการดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนี การรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 2565
อยู่ในอันดับ
1 ใน 54
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า
กว่า 50
คะแนน

ปี 2566 –
2570
อยู่ในอันดับ
1 ใน 43
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า
กว่า 57
คะแนน

ปี 2571 2575
อยู่ในอันดับ
1 ใน 32
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า
กว่า 62
คะแนน

ปี 2576 2580
อยู่ในอันดับ
1 ใน 20
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า
กว่า 73
คะแนน

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง
ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนด
แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถือเป็น พฤติกรรมที่นอกจากจะผิ ดกฎหมายและทาให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วั ฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล่ อ หลอมให้ ป ระชาชนจะไม่ ก ระท าการทุ จ ริ ต
เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอัน ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา
รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและ
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กระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดัน
ให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทาง
ในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัต
ของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคม
ที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกัน
การทุจริตยิ่งทวีความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วย
ของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
และประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกาหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน
ดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม
นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็น
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝั ง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย
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2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้า ที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรั ฐให้ มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบั ติ ทางจริ ยธรรมด้ว ย มีการพัฒ นายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง
เพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่ อ ลดจ านวนคดี ทุจ ริ ต และประพฤติมิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิ ทธิภาพและเท่าทัน ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้ เกิด
การทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการดาเนินโครงการ
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่ม
ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565
ร้อยละ 50

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้น
ITA
ไป)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 –
ปี 2571 2570
2575
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70

ปี 2576 2580
ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
(85 คะแนนขึ้น
ไป)

ร้อยละ 90
(90 คะแนนขึ้น
ไป)

ร้อยละ 100
(90 คะแนนขึ้น
ไป)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2566 –
ปี 2571 ปี 2576 2565
2570
2575
2580
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

จานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียน
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูก
ชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80
ถูกชี้มูลว่ากระทาการ
ทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่
ลดลงร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90
เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุ เป้ าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การดาเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เ กี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและ
ตรากฎหมายใหม่ เพื่อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบั งคับ ใช้ก ฎหมายมีประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น และมุ่งท าให้ ผู้ กระท า
ความผิดได้รับการดาเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความ
เกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตที่เกีย่ วข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยการปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางาน
ด้านการปราบปรามการทุจริ ตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิ นและหนี้สิ นที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิ ด เบื อนทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู รณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรั บปรุ งกระบวนการปราบปรามการทุจริ ตที่มีค วามรวดเร็ วและมีป ระสิท ธิ ภ าพ
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้ การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทา
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการดาเนินการกับ
ทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึด
คืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
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3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทาระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริ ต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา
และมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2561 ปี 2566 –
ปี 2571 ปี 2576 2565
2570
2575
2580
การดาเนินคดี
กระบวนการ
ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
ทุจริตมีความ
ดาเนินคดี ทุจริต
25
20
15
10
รวดเร็ว
ที่จาเป็นต้องขอขยาย
เป็นธรรม โปร่งใส ระยะเวลาเกินกว่า
ไม่เลือกปฏิบัติ
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาหนด
จานวนคดีอาญา
ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
ที่หน่วยงานไต่สวน 4
3
2
1
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ของจานวนคดี ของจานวน ของจานวน ของจานวน
ที่ส่งฟ้อง
คดีที่ส่งฟ้อง คดีที่ส่งฟ้อง คดีที่ส่งฟ้อง
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin)
(2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0
เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยน
ระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และ
ค่านิ ยมที่ดี คือ สั งคมที่มีความหวัง (Hope) สั งคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสั งคมที่มีความสมานฉันท์
(Harmony)
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มี มาตรการ
และระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
จิตสานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามี ส่วน
ร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย รัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในการการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ สอดคล้ อ งกั บ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติน โยบายเสริม สร้างความมั่นคงของชาติจากภั ยการทุจ ริต รวมถึงการส่ งเสริ ม
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริ ตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยม
ที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ผ่ า นการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ปฏิ รู ป “พลเมื อ งไทยในอนาคต”
ให้ มี ความเป็ น พลเมือ งเต็ม ขั้น สามารถท าหน้าที่ เป็ นพลเมื องที่ดี มีจิ ตส านึก ยึด มั่น ในความซื่ อสั ต ย์สุ จริ ต
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่ อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยม
ให้ ทุกภาคส่ วนตื่ น ตั ว ละอายต่อ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบทุ กรู ป แบบ เพื่ อวางรากฐานการปลู กจิ ต ส านึ ก
ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
ทั้งในระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จานวน 31,982 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
จานวน 2,768 คน
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2565
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
2. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมิน ITA

ร้อยละ 50

ร้อยละ 65
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

13. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

13.1 กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

100

125,000

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต

100

10,000

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตมีจิตสานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65
กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) กิจกรรมประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจาปี 2565
3) กิจกรรมจัดทาแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปี
2565
13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น”
และกิจกรรมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้
ในการป้องกัน
การทุจริต

ร้อยละ

100

35,000

กลุ่ม
อานวยการ

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต

ร้อยละ

100

40,000

กลุ่ม
อานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

13.3 กิจกรรมสร้างจิตสานึก
สาธารณะ
1) กิจกรรมทาดีเพื่อสังคม
การช่วยเหลือแบ่งปันและการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
จิตสานึกสาธารณะ
ช่วยเหลือแบ่งปันทา
ความดีเพื่อสังคม

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ร้อยละของบุคลากร
ปฏิบัติการการกระทาที่ถือเป็น ในสานักงานเขต
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
พื้นที่การศึกษา
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
รวม

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

100

20,000

กลุ่ม
อานวยการ

ร้อยละ

100

20,000

กลุ่ม
อานวยการ

125,000
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7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต มีธรรมาภิบาล
เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
ถูกต้อง โปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
2. ร้ อ ยละของครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
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ตัวชี้วัด

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

1) การประกาเจตนารมณ์/
กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต
- จัดเสวนา "เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รัปชัน"
1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทา
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"

ร้อยละของความ สาเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

-

ร้อยละของจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ ม่
ยอมรับการทุจริต
ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

25,000

2) สร้างจิตสานึกทีต่ ัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต
ให้ดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ
3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน

40,000
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โครงการ/กิจกรรม

- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่
4) ส่งเสริมการสร้าง 1) ส่งเสริมกิจกรรมทา
คุณธรรมและ
ความดี เพื่อสาธารณะ
จริยธรรมในการ
แบ่งปัน ลดความเห็น
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน แก่ตัว โดยยึดหลัก
การทุจริต
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

1) การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)
ประจาปี 2564
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
2) ขับเคลื่อนนโยบาย 2) การจัดทา
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
และยุทธศาสตร์ด้าน แผนปฏิบัติการป้องกัน การป้องกันการทุจริต
การป้องกันและ
และปราบปรามการ
ประจาปี 2564
ปราบปรามการทุจริต ทุจริตของสานักงานเขต
และประพฤติมิชอบ พื้นที่การศึกษา
สู่การปฏิบัติ
ประจาปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

-

40,000

-
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต

จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

งบประมาณ
(บาท)
20,000

- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจาปี 2564
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ตัวชี้วัด

2) พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

1) การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

40

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ไตรมาส 2

งบประมาณ
ม.ค.
65

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต
- กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
- กิจกรรมประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและ
เตรียมความพร้อมตอบแบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจาปี 2565
- กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาปี 2565

ร้อยละ 100 ของจานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ
เจตนารมณ์และนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA)

บุคลากรทุกระดับ
รับทราบเจตนารมณ์และ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

10,000

กลุ่ ม อ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ในสังกัด

35,000

กลุ่ ม อ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ในสังกัด

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ไตรมาส 2

งบประมาณ
ม.ค.
65

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เขตสุจริต
ไม่คิดคอรัปชั่น” และกิจกรรม
วิเคราะห์ความเสี่ยง

ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่
เข้าร่วประชุม มีความตระหนัก
รับรู้และได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิคมทีไ่ ม่ยอมรับ
การทุจริต

บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจริต
สามารถดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ

40,000

กลุ่ ม อ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ในสังกัด

3. กิจกรรมสร้างจิตสานึก
สาธารณะ
- กิจกรรมทาดีเพื่อสังคมการ
ช่วยเหลือแบ่งปันและการ
ต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร

ร้อยละ 100 ของจานวนครูและ
บุคลากรในสังกัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต

บุคลากรใน สพป.
นราธิวาส เขต 1
ได้ร่วมทากิจกรรมความดี
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน
และลดความเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

20,000

กลุ่ ม อ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ในสังกัด

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
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43
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ไตรมาส 2

งบประมาณ
ม.ค.
65

4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการกระทาที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมการประชุมมีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสานึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

20,000

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65
กลุ่ ม อ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ในสังกัด

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

43

44

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม
(ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและ
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1.2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเตรียมความพร้อมตอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจาปี 2565
- การจัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

125,000

กลุ่มอานวยการ

10,000

กลุ่มอานวยการ

35,000

กลุ่มอานวยการ

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

44

45
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ด้านป้องกันการทุจริต)

โครงการ/กิจกรรม
- การจัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การจัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน
- การจัดทามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
- การจัดทามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- การจัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การจัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
1.3 กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรประจาปี 2565
2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต
3. กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ
4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000
20,000
20,000

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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คณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อานาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
๐ ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วย
ในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์
และที่อยูไ่ ปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e–mail)
๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

๐ แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๐ เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
๐ ที่อยูห่ น่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๐ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
๐ ที่อยูไ่ ปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
๐ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* เพิ่มเติม - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การประชาสัมพันธ์
07
ข่าวประชาสัมพันธ์

๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิสมั พันธ์ขอ้ มูล
08 Q&A

๐ แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คาตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้
* เพิ่มเติม สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ,Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

09 Social Network

๐ แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

การดาเนินงาน
010 แผนดาเนินการประจาปี

๐ แสดงแผนการดาเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
011 รายงานการกากับ ติดตาม ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน ประจาปี ในข้อ o10
การดาเนินงาน ประจาปี
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
* เพิ่มเติม o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีขอ้ มูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
012 รายงานผลการดาเนินงาน ๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการ
*ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การปฏิบัตงิ าน
013 คู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัตงิ านที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม/หน่วย
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัตภิ ารกิจใด
สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด และกาหนดวธิการขั้นนตอนการปฏิบัตอิ ย่างไร

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นายนราธิป บัวสว่าง

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
๐ แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตอิ ย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ
*เพิ่มเติม ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายกิตติ วรพรรณ์

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

ให้บริการ

*เพิ่มเติม ๐ สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
016 รายงานผลการสารวจ
๐ แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
ความพึงพอใจการให้บริการ ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
017 E–Service

๐ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงแผนการใช้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่ง
ที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ
019 รายงานการกากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ในข้อ o18

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่าย

รอบ 6 เดือน

งบประมาณ
*เพิ่มเติม o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
020 รายงานผลการใช้จ่าย
๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการ
แผนการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*เพิ่มเติม หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย
ไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งเผยแพร ่แผนการจัดซื้อจัดจาง้ ให้หน่วยงานอธบายเพิ่มเติม
โดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดงั กล่าว

นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
๐ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน
การจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
การจัดหาพัสดุรายเดือน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*เพิ่มเติม หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเดือนนั้น
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบ
นายสมเจตน์ กิ้มขู่

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ
นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นายสมเจตน์ กิ้มขู่

นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหาร
๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*ปรับจากเดิม ๐ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กาหนด
ในนามของหน่วยงาน
026 การดาเนินการตามนโยบาย ๐ แสดงการดาเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
*ปรับจากเดิม o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
027 หลักเกณฑ์การบริหารและ o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัตงิ านบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
*เพิ่มเติม หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

นางสาวเรวดี เสนแก้ว
นางวนิดา อักษรถึง
นางสาวมัลลิกา ดาละเอียด

นายนุกูล ชูนุ้ย
นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร
๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการ
ประจาปี
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัตกิ ารจัดการ
๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรอวิธีการในการจัดการ
ต่อเรือ่ งร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินการ
030 ช่องทางแจ้งเรือ่ งร้องเรียน ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
โดยแยกต่างหากจากชองทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเรวดี เสนแก้ว

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ
นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายนุกูล ชูนุ้ย

นางวนิดา อักษรถึง
นางสาวมัลลิกา ดาละเอียด

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

ข้อ
ข้อมูล
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

031 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รือ่ งร้องเรียน ๐ แสดงข้อมูลสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย จานวนเรือ่ งร้องเรียนทั้งหมด จานวนเรือ่ งที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
และจานวนเรือ่ งที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรือ่ งร้องเรียน ให้เผยแพร ่ว่าไม่มีเรือ่ งร้องเรียน
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจ

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือ เชื่อม โยง ไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เจตจานงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
034 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัตหิ น้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
๐ จัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นายนิอับดุลรอมัน มุหะ

นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิ รณ์ ขนอม

นางสาวนะดา ใบหวัง

*เพิ่ม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ
(No Gift Policy) (ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
o จัดกิจกรรมปลุกจิตสานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้
การจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรูผ้ ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
๐ เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจาปี

037 การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัตหิ น้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของหน่วยงาน มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
o เป็นการดาเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงแผนปฏิบัตกิ ารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ การพัฒนาด้านคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

และความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ และช่วงเวลาดาเนินการ

o เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณพ.ศ. 2565
040 รายงานการกากับติดตามการ o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต ตามข้อ o39
ดาเนินการป้องกันการทุจริต o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดาเนินการ
ประจาปีรอบ 6 เดือน
แต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
041 รายงานผลการดาเนินการ o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริตประจาปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการ
โครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นการรายงานผลการดา เนินการป้องกันการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ
ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม

นางวาสนา สุขอุดม นายสราวุธ ยอดรักษ์

หรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดขี ึ้น
ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ
o มีการกาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัตหิ รือมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดขี ึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องการกาหนดขั้นตอนหรือ
การกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัตแิ ละรายงานผล
043 การดาเนินการตามมาตรการ o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผูจ้ ดั ทำ
ที่ปรึกษำ
นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์
นำยสรำวุธ ยอดรักษ์

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 1
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

คณะทำงำน
นำงวำสนำ สุขอุดม
นำงสำววิลำสินี พรหมเจียม

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ครูผู้สอน (ช่วยรำชกำร)

จัดทำรำยงำน/พิมพ์/ออกแบบ
นำงสำววิลำสินี พรหมเจียม

ครูผู้สอน (ช่วยรำชกำร)

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

