รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

คำนำ
รายงานผลการดาเนิ นงานป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมาต่อสาธารณะชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน
ตามกลยุทธการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อีกทั้งนาข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานจัดการศึกษาในปีต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทาให้รายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้อ่านและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

ส่วนที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำ
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางล บ
ในวงกว้าง
ปั จ จุ บั น ทุ กภาคส่ วนในสั งคมมี ความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับ
ที่ 104 ของโลก จากจ านวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ วโลก แสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศไทยยั งมี การทุจริ ต คอร์ รั ปชั น
อยู่ ในระดั บสู ง และสมควรได้ รั บการแก้ไขอย่ างเร่ งด่วน ซึ่งแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกั นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กาหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรู ป กระบวนการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกาหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่ า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
สูงกว่าร้ อยละ 50” โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างสั งคมที่มีพฤติกรรมร่ว มต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย
ความส าเร็ จ ในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกาลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่
สั งคมที่มี ค่านิ ย มร่ ว มต้ านทุ จ ริ ต และมี วัตถุ ประสงค์ ที่ส าคัญอี กประการหนึ่ ง คือ สร้า งนวั ตกรรมในการต่อ ต้า น
การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจ ริ ตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสาเร็จ คือ
มีกระบวนการทางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่ างเป็นรูปธรรม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยดาเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และส่ งเสริม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อมเกลาทางสั ง คม
เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดาเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จั ด ท าขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็ นผลเป็น
รูปธรรมในช่ วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี อีกด้วย
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ร่ ว มกั บ ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานได้ก าหนดแนวทางการจัด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ ยึดกรอบยุ ทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ ช อบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานที่ตั้ง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 ตั้ ง อยู่ เลขที่ 222 หมู่ ที่ 10 ต าบลล าภู
อาเภอเมืองนราธิว าส จั งหวัดนราธิว าส รหั ส ไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์ 0 7353 2300,0 7353 2151
โทรสาร 0 7353 2154 เว็บไซด์ http://www.narathiwat1.go.th

อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น รวมทัง้ บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้าน
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทาหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะกากับดูแล ประสานส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการและ
สถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
ตารางแสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 แยกรายละเอียดตามกลุ่มงาน ดังนี้
จำนวน

ตำแหน่ง
บุคลำกรในสถำนศึกษำ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
ครู
ลูกจ้างประจํา
พนกงานราชการ
ลูกจ้างช่วคราว
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายช่วโมง)
บุคลำกรในสำนักงำน
ผู้อํานวยการสํานกงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
รองผู้อํานวยการสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก
บคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ลูกจ้างประจํา
พนกงานราชการ
ลูกจ้างช่วคราว
รวมทั้งส้น
้

ป 2562

ป 2563

2,933
144
4
1,621
58
483
599
24
60
1
1
13
33
4
1
7
2,993

2,932
148
4
1,697
56
484
528
15
63
3
14
38
4
2
2
2,995

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 ก.ย. 63)
3. เขตพื้นที่บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 5 อาเภอ ได้แก่
จานวนตาบล
จานวนเทศบาล/อบต.
อาเภอ
พื้นที่(ตร.กม.)
ตาบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
เมืองนราธิวาส
305.115
7
62
2
5
ยี่งอ
200.516
6
40
2
6
บาเจาะ
171.680
6
50
1
6
รือเสาะ
468.324
9
72
1
9
ศรีสาคร
500.100
6
35
1
6
รวม
1,645.735
34
259
7
32
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดนราธิวาสและสานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

4. ข้อมูลด้านการศึกษา
จานวนโรงเรียนจาแนกตามอาเภอและประเภทโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
อำเภอ
ประถมศึกษำ
ขยำยโอกำสฯ
(อ.1-ป.6)
(อ.1-ม.3)
เมืองนราธิวาส
34
6
ยี่งอ
23
บาเจาะ
25
2
รือเสาะ
35
5
ศรีสาคร
16
2
รวม
133
15

รวม
40
23
27
40
18
148

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63)
จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-2563
ขนำดโรงเรียน

ปกำรศึกษำ

ขนาดเล็ก (นกเรียน 1-120 คน)
ขนาดกลาง (นกเรียน 121-600 คน)
ขนาดใหญ (นกเรียน 601-1,500 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (นกเรียน 1,500 คนขึ้นไป)

2562
38
104
6
-

2563
37
104
7
-

รวม

148

148

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63)

จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา และอัตราการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560-2562
ชั้น/นักเรียน
ประถมศึกษำปีที่
จํานวนนกเรียนท้งหมด
จํานวนนกเรียนที่จบการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
จํานวนนกเรียนที่ศึกษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ
มัธยมศึกษำปีที่
จํานวนนกเรียนท้งหมด
จํานวนนกเรียนที่จบการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
จํานวนนกเรียนที่ศึกษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ

2560

ปกำรศึกษำ
2561

2562

3,951
3,858
97.65
3,858
100

3,816
3,753
98.35
3,753
100

3,890
3,845
98.84
3,845
100

276
228
82.61
221
96.93

333
293
88.99
280
95.56

309
273
88.35
264
96.70

่

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 พ.ค. 63)

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วิสัยทัศน์ : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน
พันธกิจ : สร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้ำนกำรทุจริต มีธรรมำภิบำล
เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ : 1. บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ
ถูกต้อง โปร่งใส ใช้หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 มีผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสำธำรณชนให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ควำมซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50)
2. ร้ อ ยละของครู ผู้ บ ริ ห ำร และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้ น พื้ น ฐำนที่ มี วั ฒ นธรรมค่ ำ นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50)
3. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของสถำนศึ ก ษำ/ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. บุคลำกรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
สู่กำรเป็นบุคคล
ต้นแบบ

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
และกำหนดนโยบำย
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด่ำเนินงำน

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์/กำหนด
นโยบำย
- กำรประกำศ
เจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
- กำรประกำศ
นโยบำยคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน
- กำรออก/ติดตำม
แนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลำกร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำล และ
นโยบำยกระทรวง ใน
กำรส่งเสริมกำร
ต่อต้ำน
กำรทุจริต
1) ปลูกฝังและสร้ำง
จิตสำนึกและค่ำนิยม
กำรต่อต้ำนและไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
- จัดเสวนำ "เขต
สุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ชัน"

2) สร้ำงจิตสำนึกที่
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหำ
และผลกระทบ
ของกำรทุจริต
ให้ดำรงตนอย่ำงมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของควำม
สำเร็จในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติ

ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และได้รับ
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่ำนิยมที่
ไม่ยอมรับกำรทุจริต

งบประมาณ
(บาท)

-

40,000

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) ปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในกำร
ดำเนินงำน

1) ปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถ
แยกระหว่ำงผล
ประโยชน์สว่ นตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร "กำร
กระทำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน"
- กำรสร้ำงควำมรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทบั
ซ้อนให้กับข้ำรำชกำร
ใหม่
1) ส่งเสริมกิจกรรม
ทำควำมดี เพื่อ
สำธำรณะ
แบ่งปัน ลดควำมเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสำธำรณะ
1) กำรประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA)
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำร
เปิดเผยข้อมูล (Open

ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรเป้ำหมำยมี
ควำมตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง
เรื่องผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

65,000

ร้อยละของจำนวน
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
1) ค่ำคะแนนเฉลี่ย
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของ
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA)

-

4) ส่งเสริมกำรสร้ำง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต

2. สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

กลยุทธ์

1) พัฒนำและ
ยกระดับกำรทำงำน
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำร
ดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ
(ITA)

65,000

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

Data)
ประจำปี 2564
- กำรประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ
2) ขับเคลื่อน
2) กำรจัดทำ
หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติ
นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร
กำรป้องกันกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำร ป้องกัน
ประจำปี 2564
ป้องกันและ
และปรำบปรำมกำร
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตของสำนักงำน
ทุจริต และประพฤติ เขตพื้นที่กำรศึกษำ
มิชอบ
ประจำปี 2564
สู่กำรปฏิบัติ
3. เสริมสร้ำง
1) สร้ำงกำรรับรู้
1) สร้ำงสื่อ
จำนวนรูปแบบ
ภำพลักษณ์ที่ดี
เกี่ยวกับบทบำท
ประชำสัมพันธ์
กำรประชำสัมพันธ์
ในองค์กรและ
หน้ำที่ และกำร
แนวสร้ำงสรรค์
ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
สำธำรณชนให้เกิด ดำเนินงำน ในด้ำน เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย
ทุจริต เพื่อสร้ำงกำร
ควำมเชื่อมั่นใน
กำรส่งเสริม
น่ำสนใจ และกระตุน้ รับรู้
กระบวนกำรท่ำงำน จริยธรรม และ
ให้
ด้ำนกำรป้องกันและ ต่อต้ำนกำรทุจริต
ประชำชนรู้สึกร่วม
ต่อต้ำนกำรทุจริต
เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ต่อต้ำน
กำรทุจริต
- สื่อประชำสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริต
- โรลอัพขนำด 1.2 x
2.4 เมตร ภำยใต้
หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่
โปร่งใส ไร้ทจุ ริต

งบประมาณ
(บาท)

-

10,000

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(กรณีศึกษำที่อำจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วำรสำร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจำปี 2564
2) พัฒนำรูปแบบ
1) กำรจัดทำและ
วิธีกำร เนื้อหำ สำระ ดำเนินกำรตำม
และช่องทำงให้
ยุทธศำสตร์
เหมำะสม
ประชำสัมพันธ์โดย
สอดคล้องกับควำม กำร มีส่วนร่วมของ
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ส่วนได้เสีย
ระดับ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของควำม
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
ต่อระบบบริหำร
จัดกำร
งำนสื่อสำรเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต (ช่องทำง/
กำรนำเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-

ส่วนที่ 3
ข้อมูลรายละเอียดและสรุปผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และเป็นเครือข่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อ เขตสุจริต) เพื่อเป็นกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นองค์กร
แห่ งกำรเรี ย นรู้ ปลู กจิ ตส ำนึ กให้ บุ คลำกรใน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิว ำส เขต 1
มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงและมีจิตสำธำรณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำล ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง
ก้ำวหน้ำอย่ำงมีพลวัตร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต จึงได้จัดทำโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ขึ้น
การดาเนินการโครงการตามกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมคณะทำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 26 คน
- ประชุมคณะทีมงำนบริหำรองค์กรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 4
( 1 ครั้ง )
- ประชุมติดตำมผู้รับผิดชอบ/คณะทำงำน ( 2 ครั้ง )
- ประชุ ม ติ ด ตำมผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/คณะท ำงำนและตรวจสอบข้ อ มู ล ก่ อ นเผยแพร่
ขึ้นบนเว็บไซต์ ( 1 ครั้ง )
ภาพถ่ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประชุมคณะทีมงำนบริหำรองค์กรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

- ประชุมติดตามผู้รับผิดชอบ/คณะทางานและตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ ขึ้นบนเว็บไซต์

2. สร้ำงควำมตระหนักรู้ เข้ำใจ ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับบุคลำกร ใน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 (จำนวน 90 คน)
- ทุกวันจันทร์ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทุกคน ร่วมเข้ำแถว
เคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่ำวคำขอดุอำร์ กล่ำวคำปฏิญญำเขตสุตจริต
- กำรแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสูงสุด
ภาพถ่ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจในการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากร ใน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

3. กิจกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของงำนใน สพป.นรำธิวำส เขต 1 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ขอควำมร่วมมือทุกกลุ่มงำน ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมใบงำน
ที่ได้ส่งให้ เพื่อนำมำจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของหน่วยงำน (จำนวน 90 คน)
- ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่ละกลุ่มงำนร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ของงำนในกลุ่มงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่ นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
ภาพถ่ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ใบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานใน สพป.นราธิวาส เขต 1

4. กำรเสริ ม สร้ ำ งวั ฒ นธรรมในองค์ ก ร ค่ ำ นิ ย ม ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
(จำนวน 90 คน)
- ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ “ทำดีเพื่อบ้ำน”
ณ บริเวณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
- ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ร่วมปลูกผักสวนครัว “เดินตำมรอยพ่อ...
พ่อสอน...ให้พอเพียง” ณ บริเวณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ภาพถ่ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

5. ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่และวิธีกำรกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 170 คน)
- ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดและวิธีกำรกำรเข้ำ
รับกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
- ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรโรงเรียนและวิธีกำรกำรเข้ำรับกำรประเมิน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรรับบริกำร
ภาพถ่ายกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และวิธีการการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
(1) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 1 จำนวน 90 คน
(2) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด จำนวน 148 คน
2. เชิงคุณภาพ
(1) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีองค์ควำมรู้ ทัศนคติ และค่ำนิยม
ที่ถูกต้องตำมกลยุทธ์และจุดเน้นกำรดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต)
(2) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมตระหนักรู้ ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตสำนึกสำธำรณะ สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้

ส่วนที่ 4
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
1. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระดับประเทศปรับเปลี่ยนบ่อยส่งผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขำดกำรเชื่อมโยงตำมนโยบำยที่ปรับเปลี่ยนบ่อยและไม่ต่อเนื่ อง
ในโครงกำรต่ำงๆที่จะต้องดำเนินกำรและส่งผลต่องบประมำณในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน
2. ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำระสนเทศและกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำผ่ำนระบบ
เทคโนโลยียังไม่สำมำรถสืบค้นฐำนข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกด้ำน
3. ระบบกำรสื่อสำรกำรประสำนงำนภำยในองค์กรไม่ไม่เชื่อมโยงตำมภำระงำนของแต่ละกลุ่ม
4. กำรบริหำรงำนทำงด้ำนกำรงบประมำณจำกหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรโอนเงินงบประมำณ
ที่จะส่งมำให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำล่ำช้ำโดยจะอยู่ในช่วงของไตรมำสที่สองทำให้กำรดำเนินกำรใช้จ่ำย
งบประมำณมีระยะเวลำน้อยลงและต้องเร่งรัฐในกำรใช้งบประมำณ
5. ผู้เข้ำรับกำรประชุม/กิจกรรม บำงส่วนติดรำชกำรและภำรกิจที่เร่งด่วน จึงทำให้มีผู้เข้ำร่วม
ประชุม/กิจกรรม ไม่ครบตำมเป้ำหมำย
6. กำรจัดกำรประชุม/กิจกรรม อยู่ในช่วงกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดนรำธิวำส ซึ่งมีกำรแพร่กระจำยในวงกว้ำง เพื่อให้กำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ปฏิบัติตำมข้อสั่งกำรของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ของจังหวัดนรำธิวำส ซึ่งจังหวัดนรำธิวำส
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่สำมำรถจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มได้ไม่เกิน ๕๐ คน มีควำมจำเป็นในกำรจัดประชุม
แบ่งเป็น ๒ รุ่น ในทุกกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องปรับแนวทำงวิธีกำรดำเนินงำนประพฤติกรรมปรับปฏิทิน
กำรทำงำนเพื่อให้มีควำมสอดคล้องและโยบำยใหม่นโยบำยเร่งด่วน
2. พัฒนำฐำนสำระสนเทศให้ถูกต้องครอบคลุมเป็นปัจจุบันสำมำรถใช้ฐำนข้อมูลร่วมกันได้
และเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ร่วมกันพิจำรณำทำข้อตกลงร่วมกันโดยถือเป็นแนวปฏิบัติของกรในกำรทำงำนเพื่อควำม
เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืนในกำรร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลักด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล ผู้บริหำร
2. สถำนศึกษำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริ ตและดำรงตน
อย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติอันเป็นแบบอย่ำงที่ดี
3. สร้ำงจิตสำนึกในกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่ทนต่อกำรทุจริต ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และสำมำรถแยกแยะได้ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ภาคผนวก
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คณะทางานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
๐ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานทีเ่ ป็นปัจจุบัน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
๐ ประกอบด้วยตาแหน่งทีส่ าคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร
02 ข้อมูลผู้บริหาร
ของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์
และทีอ่ ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
03 อานาจหน้าที่
๐ แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ ละอานาจของหน่วยงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ
๐ แสดงแผนการดาเนินการภารกิจของหน่วยงานทีม่ ีระยะมากกว่า 1 ปี
แผนพัฒนาหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีปีงบประมาณ พ.ศ.2564
05 ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
๐ ทีอ่ ยู่หน่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ หมายเลขโทรสาร
๐ ทีอ่ ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทีส่ ามารถติดต่อได้
๐ แผนทีต่ ั้งหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาวฐิฏมิ าธ์ พิริยะเพียรพันธ์

นางเรวดี รัตนะมาลา

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

ข้อ
ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
06
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
07
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ขอ้ มูล
08 Q&A

09 Social Network

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

๐ แสดงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทีเ่ ป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็นต้น

นางสาวสิรธิ ร เตียวโล่

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจ
ของหน่วยงาน
๐ เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดขึ้นในปี พ.ศ.2564

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

๐ แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
๐ แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีส่ ามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram
หรือ Instagram เป็นต้น

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
010 แผนดาเนินการประจาปี ๐ แสดงแผนการดาเนินการภารกิจของหน่วยงานทีม่ ีระยะ 1 ปีงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ทีใ่ ช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
011 รายงานการกากับ ติดตาม ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
การดาเนินงาน ประจาปี
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินงาน
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
012 รายงานผลการดาเนินงาน ๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยสรุปผลการดาเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การปฏิบัตงิ าน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
สาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติทผี่ ู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือแนวทางการปฏิบัติสาหรับการ
ให้บริการประเภทงานให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการให้
บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
016 รายงานผลการสารวจ
๐ แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของหน่วยงาน
ความพึงพอใจการให้บริการ ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
017 E–Service
๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
เพือ่ ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานทีม่ ีระยะ 1 ปีงบประมาณ
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งทีไ่ ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
019 รายงานการกากับติดตาม ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาวโนรี อีซอ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
นางอัญชลี กิม้ ขู่

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
020 รายงานผลการใช้จ่าย
๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามทีห่ น่วยงานจะต้องดาเนินการ
แผนการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
๐ แสดงประกาศตามทีห่ น่วยงานต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน
การจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2564
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ๐ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)
การจัดหาพัสดุรายเดือน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานทีซ่ ื้อ หรือจ้าง
วงเงินทีซ่ ื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาทีเ่ สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๐ จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นายสมเจตน์ กิ้มขู่

นางอุบลรัตน์ สนิท

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางอุบลรัตน์ สนิท

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางอุบลรัตน์ สนิท

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหาร
๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีย่ ังใช้บังคับในหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๐ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีม่ ีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ทีก่ าหนด
ในนามของหน่วยงาน
026 การดาเนินการตามนโยบาย ๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกาลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพือ่ ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
๐ เป็นการดาเนินการทีม่ ีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

ผู้รับผิดชอบ
นายสมเจตน์ กิ้มขู่

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ
นางอุบลรัตน์ สนิท

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

นางสาวทองกร เตชปัญโย นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายดนัย เส้งสีแดง

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นางสาวอรทิพย์ ชูขาว

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นางวนิดา อักษรถึง
นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร

นายดนัย เส้งสีแดง

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
๐ การพัฒนาบุคลากร
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการ
๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับการทุจริตและ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการ
ทีบ่ ุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางวนิดา อักษรถึง

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ
นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายดนัย เส้งสีแดง

นางสาวราตรี เทพษร
นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นางสาวทองกร เตชปัญโย นางสาวทองกร เตชปัญโย

นายดนัย เส้งสีแดง

นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นางสาวเรวดี เสนแก้ว

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มิชอบของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทัว่ ไป เพือ่ เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ๐ แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน
ประจาปี
๐ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย
ประกอบด้วย จานวนเรื่อง เรื่องทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าทีห่ รือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายบุญทัน จันทร์ทอง

นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวสมฤดี อยู่ดี

นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม

นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์ นางเรวดี รัตนะมาลา

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์

นางสาวราตรี เทพษร

นางสาวทองกร เตชปัญโย

นางสาวกัญญาภัทร ศรีชว่ ย นางสาวรอบียะห์ มะอับดง

นายดนัย เส้งสีแดง

นายนุกูล ชูนุ้ย

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ๐ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าทีแ่ ละบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๐ จัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๐ ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
๐ เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าทีท่ อี่ าจก่อให้เกิด
ประจาปี
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
037 การดาเนินการเพือ่ จัดการ ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีทอี่ าจก่อให้
ความเสี่ยงการทุจริต
เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ของหน่วยงาน
๐ เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพือ่ บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบ

นายนิอับดุลรอมัน มุหะ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิ รณ์ ขนอม

นางสาวนะดา ศศิรพา
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๐ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกัน
๐ แสดงแผนปฏิบัติการทีม่ ีวัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
การทุจริตประจาปี
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลา
การดาเนินการ เป็นต้น
๐ เป็นแผนทีม่ ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2564
040 รายงานการกากับติดตามการ ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ 039
ดาเนินการป้องกันการทุจริต ๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดาเนินการ
ประจาปี รอบ 6 เดือน
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ ช้ ดาเนินงาน
๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
041 รายงานผลการดาเนินการป้องกัน ๐ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การทุจริตประจาปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดาเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
๐ ใช้รายงานผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
และป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ภายในหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นทีเ่ ป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนตัวชี้วัดทีจ่ ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ ะพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
๐ มีมาตรการเพือ่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนด
แนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
043 การดาเนินการตามมาตรการ ๐ แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๐ เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับติดตาม ผู้กากับดูแล หมายเหตุ

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายนิอบั ดุลรอมัน มุหะ

นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิ รณ์ ขนอม

นางวนิดา อักษรถึง

นางสาวทองกร เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

นายสมเจตน์ กิ้มขู่

นางอุบลรัตน์ สนิท

นายสราวุธ ยอดรักษ์

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายอานัซ ทานนุสรณ์

นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์

นายนิอับดุลรอมัน มุหะ

นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิ รณ์ ขนอม

นางวนิดา อักษรถึง

นางสาวทองกร เตชปัญโย นายดนัย เส้งสีแดง

นายสมเจตน์ กิ้มขู่

นางอุบลรัตน์ สนิท

นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม

นายสราวุธ ยอดรักษ์
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ประชุมชี้แจงบทบำทหน้ำที่และวิธีกำรกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔
รุ่นที่ ๑ ในวันอังคำรที่ 29 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นรำธิวำส เขต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1 นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์
2 นำยดนัย เส้งสีแดง
3 นำยนุกูล ชูนุ้ย
4 นำงวำสนำ สุขอุดม
5 นำงอัญชลี กิ้มขู่
6 นำงสำวโนรี อีซอ
7 นำงสำววิลำสินี พรหมเจียม
8 นำยกิตติ วรพรรณ์
9 นำยสรรเพชร อักษรถึง
10 นำยมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ
11 นำงอุบลรัตน์ สนิท
12 นำยสมเจตน์ กิ้มขู่
13 นำงสำวบุณญำภำ ศำสคุณ
14 นำงสำวสุไรนี ตำตูเละ
15 นำงสำวโนร์อำรัฟ เจะโก๊ะ
16 นำงสำวดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์
17 นำงสำววรวรรณ เพชรสลับแก้ว
18 นำงสำวกุพชกำ ประชุมกำเยำะมำต
19 นำงสำวกมลเนตร คงพิทักษ์กุล
20 นำงสำวอิบตีซำม หะยีแสนูสี
21 นำงนันทำ นิ่มภูษำ
22 นำงสุภำพร พำนิชธนำคม
23 นำงสำวนงนภัส สุขชำ
24 นำงวำสนำ เทพโซะ
25 นำงสุธิตำ จันทร์เพชร
26 นำงเรวดี รัตนะมำลำ
27 นำงสำวดำรุณี สินแสงวัฒน์
28 นำงสำวนภำพร ไชยณรงค์
29 นำงสำวฐิฏิมำธ์ พิริยะเพียรพันธ์
30 นำยสุวัฒน์ชัย แจวิจำรณ์

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร สพป.นธ.1
รองผู้อำนวยกำร สพป.นธ.1
รองผู้อำนวยกำร สพป.นธ.1
นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูพเี่ ลี้ยง)
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูพเี่ ลี้ยง)
พนักงำนรำชกำร (ครูพเี่ ลี้ยง)
พนักงำนรำชกำร (ครูพเี่ ลี้ยง)
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
31 นำยนรำธิป บัวสว่ำง
32 นำงสำวฮำดีบะห์ อำหำมะ
33 นำยวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร
34 นำยกฤษฎำ รัตนสมบูรณ์
35 นำยบุญทัน จันทร์ทอง
36 นำยสุทธิพัฒน์ ชุดแดง
37 นำงสำวทองกร เตชปัญโย
38 นำงนิภำ ศรีสุวรรณวิเชียร
39 นำงสำวรำตรี เทพษร
40 นางสาวมัลลิกา ดาละเอียด

ตำแหน่ง
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูพเี่ ลี้ยง)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน)
พนักงำนรำชกำร (ครูพเี่ ลี้ยง)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และวิธีการการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสราวุธ ยอดรักษ์
2 นางสาวสุธภิ รณ์ ขนอม
3 นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางวนิดา อักษรถึง
นางสาวอรทิพย์ ชูขาว
นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ
นายอานาจ ถาวรศรี
นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณ
นายชิตพล ดาแก้ว
นายธีระพันธ์ คงพริก
นางสาวนารีรัตน์ รังเสาร์
นางสาวพรรณธิวา อินทสาร
นางสาวเรวดี เสนแก้ว
นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน
นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้ว
นางสาววันทนีย์ บารุงชาติ
นายอานัซ ทานนุสรณ์
นางสาวสิริธร เตียวโล่
นางสาวรอบียะห์ มะอับดง
นายจรินทร์ ขวัญนุ้ย
นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณ
นางน้าฝน ชุดแดง
นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วย
นางสาวกชสม มณีมาศ
นางสาววิจิตพร แก้วพรหมลัด
นายประกิจ ช่วยเรือง
นางศิรประภา เซ้งเถียร
นางสาวสมฤดี อยู่ดี
นางสาวนะดา ศศิรพา
นายนิอับดุลรอมัน มุหะ

ตำแหน่ง
รองผู้อานวยการ สพป.นธ.1
รองผู้อานวยการ สพป.นธ.1
รองผู้อานวยการ สพป.นธ.1
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นิติกรชานาญการ
พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง)
พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง)
พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
31 นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ
32 นางสาวอรสุธี คงมา
33 นางสาวนิฤมลมาตย์ คงคากุล
34 นางสาวฮานีดา เมาะมิง
35 นายอนิวรรต อาลี
36 นางสาวสุดา แมเร๊าะ
37 นางสาวรอซีด๊ะ เฮ็ง
38 นางสาวดรุณี จันทร์แก้ว
39 นายมะรอกิต ดอเลาะ
40 นางหทัยชนก ชิตบุตร

ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔
เรื่อง

ขอเชิญประชุมติดตามผู้รับผิดชอบ/คณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส

เขต ๑ (ครั้งที่ ๑)
เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เรื่องเดิม
ตามที่ได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
สพป.นราธิวาส เขต ๑ โดย สพฐ.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้รับฟังและมี ITA Clinic ชี้แจง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น
ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency

Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต ๑ เห็นควรขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA
Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาด้วย โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ โดยการประชุมผ่านทางระบบ Zoom meeting ใช้ Meeting ID: ๙๖๘ ๗๙๓๓ ๙๘๓๙ Passcode: ๘๓๕๘๙๖ เข้าห้อง Zoom
meeting ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติการจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๒. แจ้งผู้ที่มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom meeting ตามวัน เวลา ดังกล่าว
๓. เชิญท่านเป็นประธานการประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว
เอกสารแนบ : รายชื่อ ,

(นางสาววิลาสินี พรหมเจียม)
พนักงานราชการ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ
(นางวาสนา สุขอุดม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายสราวุธ ยอดรักษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔

ทราบดำเนินการตามเสนอ ลงนามแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

(นางวาสนา สุขอุดม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔
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ขอเชิญเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัตงิ ำนอย่ำงซือ่ สัตย์สุจริต
กิจกรรม 4.1 ให้บุคลำกรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ “ทำดีเพื่อบ้ำน”
ในวันพุธ ที่ 11 สิงหำคม 2564 เวลำ 08.30 น.
ณ บริเวณ สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
นายดนัย เส้งสีแดง
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
นายนุกูล ชูนุ้ย
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
นายสราวุธ ยอดรักษ์
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
นางวาสนา สุขอุดม
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางอัญชลี กิ้มขู่
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวโนรี อีซอ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายกิตติ วรพรรณ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นายสรรเพชร อักษรถึง
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
นางสาวสิริธร เตียวโล่
พนักงานราชการ (ครูพเี่ ลี้ยง)
นายมูฮามัดไพซัน มะเก๊ะ
พนักงานราชการ (ครูพเี่ ลี้ยง)
นายธวัช เจริญสุข
ลูกจ้างประจา
นายจิตร ทองจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวีรวัฒน์ จันทร์แดง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางดวงใจ เจริญสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
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โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
แผนงาน
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุม่ ที่รบั ผิดชอบโครงการ กลุ่มอานวยการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการหลัก นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
โทรศัพท์ 062-0658603 E-mail : wilasini0409@gmail.com
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน – กันยายน 2564
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ส่วนที่ 1 ความเชือ่ มโยง/ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
 แผนระดับที่ 1
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.1 ประเด็น : ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1.2 เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและ
ค่ า นิ ย มให้ ทุ ก ภาคส่ ว นตื่ น ตั ว ละอายต่ อ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ มี ส่ ว นร่ ว มต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
 แผนระดับที่ 2
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
1.1 ประเด็น : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.2 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.3 ความสอดคล้องกับแผนแม่บท : โครงการมีแนวทางการดาเนินงานที่มุ่งเน้นการปลู กและ
ปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับรวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งมีส่วนสาคัญที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
1.4 แผนย่อยของแผนแม่บท : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.4.1 แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกของความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้
ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉย อดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิ ย มสุ จ ริ ตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมค่านิยมที่ยึ ดประโยชน์ส าธารณะมากกว่า
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ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
1.4.2 เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
1.4.3 ความสอดคล้องกับแผนย่อย : โครงการมีกลุ่มเป้าหมายสาคัญในการพัฒนา คือสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา
ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น ให้สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment:ITA) มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
1.5 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย
1.5.1 ชื่อองค์ประกอบ (V) : พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ
1.5.2 ปัจจัย (F) : กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนการปฏิรปู ประเทศ
2.1 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579
2.3 เรื่อง : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
2.4 ประเด็นการปฏิรูป : ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ทุจ ริ ตประพฤติมิช อบ รวมทั้งให้ มีกฎหมายในการส่ งเสริมให้ประชาชนรวมตัว กันเป็นพลั งในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง
ผู้ชี้เบาะแสด้วย
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3.1 เป้าหมายรวม : 3.2 ยุทธศาสตร์ : ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
3.2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : 3.2.2 แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง)
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerancw & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
คือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruqtion Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันว่าด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ทาข้อตกลง
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อประสานความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึก ษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสาคัญกับการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ ของการ
ต่อต้านการทุจ ริต และเป็ น เครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ เขตสุจริต) เพื่อเป็นการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ปลุกจิตสานึกให้บุคลากรใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ก้าวหน้ า อย่างมีพลวัตร ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
2.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ในการดาเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
จานวน 90 คน
(2) ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด จานวน 148 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามกลยุทธ์
และจุดเน้นการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
(2) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
1.1 ประชุมคณะทีมงานบริหารองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.3 ประชุมติดตามผู้รับผิดชอบ/คณะทางานและตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กิจกรรมที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ ในการป้องกันการ
ทุจริต ให้กบั บุคลากร ใน สพป.นราธิวาส เขต 1
ณ สพป.นราธิวาส เขต 1

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

มิถุนายน 2564

กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)

กรกฎาคม 2564

กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)

กรกฎาคม – สิงหาคม
2564

กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)

กรกฎาคม 2564

กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์ความเสีย่ งของงาน
กรกฎาคม 2564
ใน สพป.นราธิวาส เขต 1 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ค่านิยม ในการ กรกฎาคม – สิงหาคม
ปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
2564
4.1 ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ “ทาดีเพื่อบ้าน”
4.2 ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกผักสวนครัว “เดินตามรอยพ่อ
..พ่อสอน..ให้พอเพียง”
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อรองรับการ
มิถุนายน – สิงหาคม
ประเมิน ITA Online
2564
กิจกรรมที่ 6 ประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าที่และวิธีการการเข้ารับ มิถุนายน – กรกฎาคม
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2564
ของ สพป.นราธิวาส เขต 1 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
6.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและวิธีการ
การเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
6.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และ
วิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมที่ 7 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ
สิงหาคม 2564

กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)
กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)

กลุ่มDLICT
(เจ้าภาพหลัก)
กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)

กลุ่มอานวยการ
(เจ้าภาพหลัก)
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5. สถานที่ดาเนินโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
6. งบประมาณ
6.1 ใช้งบประมาณจากหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณจานวน 80,000 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
๑.๑ ประชุมคณะทีมงานบริหารองค์กรเพื่อสร้างความ
เข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (จานวน 26 คน ,
จานวน 1 ครั้ง)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(26 คน × 35 บาท × 1 มื้อ)
- ค่าถ่ายเอกสาร
1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน
(จานวน 35 คน ,จานวน 2 ครั้ง)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ
1.3 ประชุมติดตามผู้รับผิดชอบ/คณะทางานและ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
(จานวน 35 คน ,จานวน 2 ครั้ง)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ

ประเภทค่าใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

7,810

3,000

รวม
10,810

910
1,000

910
1,000

2,450
500
1,500

2,450
500
1,500

1,500

2,450
500
1,500

2,450
500
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กิจกรรมการดาเนินการ

ประเภทค่าใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ
ในการป้องกันการทุจริต ให้กบั บุคลากร
ใน สพป.นราธิวาส เขต 1 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
(บุคลากรในสังกัด จานวน 90 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 45 คน ระยะเวลา 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ป้ายไวนิล
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ

-

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์
ความเสีย่ งของงานใน สพป.นราธิวาส เขต 1
ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
(บุคลากรในสังกัด จานวน 90 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 45 คน ระยะเวลา 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ
- ป้ายไวนิล

-

กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ค่านิยม ในการปฏิบตั งิ านอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต
ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
4.1 บุคลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้
“ทาดีเพื่อบ้าน” (บุคลากรในสังกัด จานวน 90 คน
แบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 45 คน ระยะเวลา 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าวัสดุ
- ป้ายไวนิล
4.2 บุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกผักสวนครัว
“เดินตามรอยพ่อ..พ่อสอน..ให้พอเพียง” (บุคลากรใน
สังกัด จานวน 90 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 45
คน ระยะเวลา 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(45 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าวัสดุ
- ป้ายไวนิล

9,240

1,400

10,640

1,400

3,150
6,000
90
1,4๐0

5,400

11,300

5,400

3,150
๗๕๐
5,400

3,150
6,000
90
5,900

3,150
๗๕๐

2,000

2,000
7,800

6,950

14,750

5,300

3,150
5,300
750

1,650

3,150
1,650
750

3,150
750

3,150
750

รวม
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กิจกรรมการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน
เพือ่ รองรับการประเมิน ITA Online
- ค่าโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ (2 ปี)
กิจกรรมที่ 6 ประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าทีแ่ ละวิธกี าร
การเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ของ สพป.นราธิวาส เขต 1
ณ สพป.นราธิวาส เขต 1
6.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
และวิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (บุคลากรในสังกัด จานวน 100 คน
แบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 50 คน ระยะเวลา 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ
- ป้ายไวนิล

ประเภทค่าใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,500
-

2,500

2,500

2,500

-

13,440

16,060

3,500
1,820
8,780
2,000

6.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด
และวิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
(บุคลากรในสังกัด จานวน 80 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 40 คน ระยะเวลา 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คน × 35 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ
- ป้ายไวนิล

2,800
1,320

-

รวม

-

29,500

3,500
1,820
8,780
2,000

2,000

2,800
1,320
7,280
2,000

500

500

500

500

7,280

กิจกรรมที่ 7 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการฯ จานวน 5 เล่ม ค่าใช้จา่ ย
- ค่าถ่ายเอกสาร

รวม

47,190

32,810

80,000

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของเกณฑ์การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนิ น การภายใต้ โ ครงการเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษาและส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย
1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปั จจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
ปั จ จุ บั น ทุ กภาคส่ วนในสั งคมมี ความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่
104 ของโลก จากจ านวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ ว โลก แสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศไทยยั งมี การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั น
อยู่ ในระดั บสู ง และสมควรได้ รั บการแก้ไขอย่ างเร่ งด่วน ซึ่งแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กาหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดั บธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรู ป กระบวนการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกาหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
สู งกว่ าร้ อ ยละ 50” โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อสร้างสั งคมที่มีพ ฤติกรรมร่ ว มต้า นการทุจริ ตในวงกว้ าง และมี ปัจจั ย
ความส าเร็ จ ในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คม และส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกาลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่
สั งคมที่มี ค่านิ ย มร่ ว มต้ านทุ จ ริ ต และมี วัตถุ ประสงค์ ที่ส าคัญอี กประการหนึ่ ง คือ สร้า งนวั ตกรรมในการต่อ ต้า น
การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจ ริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสาเร็จ คือ
มีกระบวนการทางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยดาเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
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ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และส่ งเสริม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อมเกลาทางสั ง คม
เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่ วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดาเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จั ด ท าขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ของยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือ เป็นแผนแม่บทหลั กของการพัฒ นาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ร่ ว มกั บ ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานได้ก าหนดแนวทางการจัด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ ยึดกรอบยุ ทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิช อบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิช อบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึง นามาสู่ การจัด ทาแผนปฏิ บั ติก ารป้ องกัน การทุจ ริ ต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 2

ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานที่ตั้ง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1 ตั้ ง อยู่ เลขที่ 222 หมู่ ที่ 10 ต าบลล าภู
อ าเภอเมื อ งนราธิ ว าส จั ง หวั ด นราธิ ว าส รหั ส ไปรษณี ย์ 96000 โทรศั พ ท์ 0 7353 2300,0 7353 2151
โทรสาร 0 7353 2154 เว็บไซด์ http://www.narathiwat1.go.th
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อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทาหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะกากับดูแล ประสานส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการและ
สถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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
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2. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
ตารางแสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 แยกรายละเอียดตามกลุ่มงาน ดังนี้
จานวน

ตาแหน่ง
บุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)
บุคลากรในสานักงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น
้

ป 2562

ป 2563

2,933
144
4
1,621
58
483
599
24
60
1
1
13
33
4
1
7
2,993

2,932
148
4
1,697
56
484
528
15
63
3
14
38
4
2
2
2,995

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 ก.ย. 63)
3. เขตพื้นที่บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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

อาเภอ
เมืองนราธิวาส
ยี่งอ
บาเจาะ
รือเสาะ
ศรีสาคร
รวม

จานวนโรงเรียนจาแนกตามอาเภอและประเภทโรงเรียน
จานวนโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขยายโอกาสฯ
(อ.1-ป.6)
(อ.1-ม.3)
34
6
23
25
2
35
5
16
2
133
15

รวม
40
23
27
40
18
148

ทีม่ า : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63)
จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-2563
ขนาดโรงเรียน

ปการศึกษา

ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน)
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน)
ขนาดใหญ (นักเรียน 601-1,500 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป)

2562
38
104
6
-

2563
37
104
7
-

รวม

148

148

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (18 ก.ค. 63)
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จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา และอัตราการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560-2562
ชั้น/นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่
จานวนนักเรียนทั้งหมด
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่
จานวนนักเรียนทั้งหมด
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ

2560

ปการศึกษา
2561

2562

3,951
3,858
97.65
3,858
100

3,816
3,753
98.35
3,753
100

3,890
3,845
98.84
3,845
100

276
228
82.61
221
96.93

333
293
88.99
280
95.56

309
273
88.35
264
96.70

่

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (30 พ.ค. 63)
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวัล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสาเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร
(Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์
เต็มรูปแบบ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการดาเนินการมาอย่างต่อ เนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริ ต ในส่วนของการประเมิน
การกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให้ สู งขึ้ น ซึ่ งการวิ จั ย ดั งกล่ า วได้ สั ง เคราะห์ ประเด็ นการส ารวจของแต่ล ะแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ อ งค์ กร
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ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจ ริ ต ทั้งที่มีลั กษณะการทุจ ริ ตทางตรงและการทุจริต ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้ อ มที่เกี่ยวข้องกั บ
การทุจ ริ ต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ ว ยงานในการนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่ จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนก
ออกเป็น 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 ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิน ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิ ว าส เขต 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ค ะแนน 83.99 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 98.21 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 43.75 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลคะแนน ITA
90.73
91.40
85.77
80.36
83.99

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลต่างของคะแนน ITA
+12.11
+0.67
-5.63
-5.51
+3.63

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิ ว าส เขต 1 เป็ น รายตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ได้ จ ากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
98.21
87.54
96.23
92.01
90.66
96.97
95.72
95.33
92.78
43.75

ระดับ
AA
A
AA
A
A
AA
AA
AA
A
F

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
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AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

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

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่ าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น
(มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) มีดังนี้
2. การใช้งบประมาณ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี แ ละเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ แ ก่ เจตจ านงสุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริ ต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
3) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ด าเนิ น การทบทวนและจั ดทามาตรการภายในเพื่อป้ องกัน การทุจริต โดยกาหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน การทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 1
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบั ติการป้ องกัน การทุจริ ต ส านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ ก าหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน
ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสาคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“...บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ไม่ ร่ ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ” ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ครั้ ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่ งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และรัฐ ต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้หน่ว ยงานใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับ
เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐ ธรรมนูญได้ให้ ความส าคัญต่อ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริห ารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่ นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุ ทธศาสตร์ช าติ (วิสัยทัศน์ป ระเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒ นาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสั ยทัศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่ งคั่ง ยั่ งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่ นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริ มสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศทุก ระดับ และรัก ษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อมแห่ ง ชาติและระบบบริห ารจัด การภัยพิ บัติ รักษาความมั่ นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(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 และกาหนดเป้าหมายสาหรับ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่ มมากขึ้ น อย่ า งไรก็ ตาม ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริ ต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารลดจ านวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ผ ลและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ กาหนดเป้ าหมายการพัฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินการของแผนแม่ บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒ นาและเสริมสร้างกลไกที่ส ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริ ห ารจัด การการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ าหมายส าคั ญของยุ ทธศาสตร์ ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ภาคีองค์กร
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ
ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32และ/
1 ใน 20
หรือได้
หรือได้
หรือได้
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า
กว่า 50
กว่า 57
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคี ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ องเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้ รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
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1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ใ นอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตให้เห็ นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ท าให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วั ฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล่ อหลอมให้ ป ระชาชนจะไม่ก ระทาการทุ จริ ตเนื่อ งจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสั ง คม และไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น กระท าการทุ จ ริ ต อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่า นกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่ อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พร้ อมทั้งสร้ างวัฒนธรรมต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และก าหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่อสั ตย์ ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรม นอกจากนี้ ต้อ งกาหนดให้ มีก ารลงโทษผู้ กระท าผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริง จังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
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 และ การปลู ก ฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ กระดั บ มุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตส านึ กความเป็ นพลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตน สิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระท าความผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่อการทุจ ริ ต และเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการต่อต้านการทุจริตทุ กรูปแบบ รวมถึงการส่ ง เสริมการสร้ างวัฒ นธรรม
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และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เ ด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น แบบอย่ า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสั งคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้ บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด้วย มีการพัฒ นายกระดับ การมีจ ริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองเพื่ อสร้างนัก การเมือ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครั ฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่ างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่ อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต เพื่ อให้ หน่ วยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการด าเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิดการทุจริ ต และการบูร ณาการติ ดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนินโครงการ
5) ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้า หน้า ที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โ ปร่ งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ว ยวิ ธีป ฏิบั ติที่ ชัด เจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุง แก้ ไขกฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อลดการใช้ ดุล พินิ จของ
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่ งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565
ร้อยละ 50

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ทีม่ ีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

ปี 2566 –
2570
ร้อยละ 60

ปี 2571 2575
ร้อยละ 70

ปี 2576 2580
ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
(85 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 90
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 100
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทา
การทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง

ปี 2561 2565
ลดลงร้อยละ
10

ปี 2566 –
2570
ลดลงร้อยละ
50

ปี 2571 2575
ลดลงร้อยละ
70

ปี 2576 2580
ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิ ภ าพการดาเนิ น งานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริ ต
โดยการปรั บ กระบวนการทางานด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข้ า สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นกระบวนการท างาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ น
และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทาความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทาระบบฐานข้อมูล
องค์ ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี การทุ จริ ตและผู้ เชี่ ยวชาญของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริ ต เพื่อให้ เจ้าหน้า ที่ปราบปรามการทุ จริตของแต่ล ะหน่ว ยงานได้ ศึกษาและ
มี ส มรรถนะและความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดาเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริต
ที่จาเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จานวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ
4
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
3
2
1
ของจานวนคดี ของจานวนคดี ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร์ นี้
ได้กาหนดกรอบ แนวทางการการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในสั งคมได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ ว มในการป้ องกั น และปราบรามการทุ จริ ต และมุ่ งเน้ นให้ เกิ ดการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาล
ในภาคเอกชน เพื่อเป็ น การตั ดวงจรการทุ จริต ระหว่างนักการเมือง ข้า ราชการ และนัก ธุรกิ จออกจากกัน ทั้ง นี้
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาเป็น แนวคิดหลั กในการบริห ารประเทศ ถอดรหัส ออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ
มิติที่ห ยิบยก คือ การยกระดับ ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้ว ยการพัฒนาคนไทยให้เป็น
“มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ
เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคม
ที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 26

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 27

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่อ ต้า นการทุจ ริ ต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริหารจัดการทุ กภาคส่ วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เ กิด ภาวะที่ “ไม่ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสั ตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทาหน้ าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
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กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ ายต่างมีข้อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ ว มกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่ วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อัน แน่ ว แน่ ข องประชาชน จึ งได้ กาหนดให้ มี ยุ ทธศาสตร์ การนาเจตจ านงทางการเมือ งในการต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารน าเจตจ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ

2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริต

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน

4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจ ริ ตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่ านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัว นโยบาย
(Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย

3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ

- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ์
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

กลยุทธ์
การรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มุ่ งเน้ น การพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้ านการป้อ งกั นการทุจ ริต ของประเทศไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด
(Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ต และจะมีก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทั น สมั ยในการพัฒ นากลไกการดาเนิ นงานให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

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 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
กาหนดให้ มีก ารพั ฒ นาเด็ก ตั้ง แต่ร ะดั บ ปฐมวัย ให้ มี ส มรรถนะและคุ ณลั กษณะที่ดี สมวัย ทุก ด้า น โดยการปฏิรู ป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนด
นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกาหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสถานศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ว นแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศ ทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ ช าติว่ า ด้ว ยการป้อ งกัน ปราบปรามการทุจ ริ ต
ระยะที่ 3 ยั งมีความสอดคล้ องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและธรรมาภิ บาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) คือ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 6 ด้ า นการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 41

2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จานวน 31,487 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
จานวน 2,946 คน
3. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จานวน 148 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
จานวน
1 โรง
2) โรงเรียนสุจริต เครือข่ายร้อยละ 10
จานวน 15 โรง
3) โรงเรียนสุจริต เครือข่ายร้อยละ 20
จานวน 30 โรง
4) โรงเรียนสุจริต เครือข่ายร้อยละ 30
จานวน 44 โรง
5) โรงเรียนสุจริต เครือข่ายร้อยละ 40
จานวน 58 โรง
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1. ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม
ร้อยละ 50
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

จานวนเครือข่าย
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
มีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นาในการ
ต่อต้านการทุจริต

คน

444

5,000

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

จานวนเครือข่าย
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
มีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นาในการ
ต่อต้านการทุจริต

คน

444

5,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

148

5,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม โรงเรียนทีด่ าเนิน
โรงเรียน
การดาเนินงานบริษัทสร้างการดี กิจกรรมบริษัทสร้าง
สู่ Marketing 4.0
การดีมีทักษะในการ
บริหารจัดการบริษัท
สร้างการ และ
คานึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลกาไรในการทา
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี จานวนนักเรียน
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
หัวใจ STRONG)
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติ สานึก
สาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ

งบประมาณ

หน่วยนับ

จานวน

คน

148

5,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

5. กิจกรรมสร้างจิตสานึก
พลเมือง (Project Citizen)

จานวนโรงเรียน
ที่ดาเนินกิจกรรม
สร้างจิตสานึก
พลเมือง (Project
Citizen)

โรงเรียน

1

5,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)

จานวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคม

ผลงาน

148

5,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยนับ

จานวน

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร จานวนโรงเรียน
ต้านทุจริตศึกษาของ
ในสังกัดที่นา
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน

โรงเรียน

148

15,000

8. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จานวนโรงเรียนที่
แนวปฏิบัติที่ดีในการนา
เข้าร่วมกิจกรรมได้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ผลการจัดการเรียน
การสอนโดยการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาและสามารถ
นาไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได้

โรงเรียน

148

15,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

9. การติดตามและประเมินผล ร้อยละของโรงเรียน ร้อยละ
การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ทีน่ าหลักสูตร
ศึกษา
ต้านทุจริตศึกษา
ไปปรับใช้มีการสร้าง
ความตระหนักรู้
ในการป้องกัน
การทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต มี
จิตสานึกสาธารณะ
และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
10. กิจกรรมการประเมิน
จานวนโรงเรียนที่
โรงเรียน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน มีการยกระดับ
ด้านความโปร่งใส
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนด้วย
ความโปร่งใส และ
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5
ประการของ
โรงเรียนสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน

งบประมาณ

100

10,000

1

10,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยนับ

จานวน

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม จานวนผลงาน/
การถอดบทเรียน (Best
นวัตกรรมการ
Practice) โรงเรียนสุจริต
ปฏิบตั ิงานที่มี
การบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน
ในการสนับสนุน
และส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5
ประการของ
โรงเรียนสุจริต

ผลงาน

148

10,000

12. กิจกรรมนิเทศ กากับ
ติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต

โรงเรียน

148

10,000

จานวนโรงเรียน
ในสังกัด ได้รบั
การนิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนิน
โครงการโรงเรียน
สุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม
13. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

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

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

ร้อยละ

100

150,000

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการ
ทุจริต

ร้อยละ

100

10,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) กิจกรรมประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจาปี 2564
3) กิจกรรมจัดทาแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปี
2564
13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น”
และกิจกรรมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง
13.3 กิจกรรมสร้างจิตสานึก
สาธารณะ
1) กิจกรรมทาดีเพื่อสังคม
การช่วยเหลือแบ่งปันและการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่ม
อานวยการ

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้
ในการป้องกัน
การทุจริต

ร้อยละ

100

35,000

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี

ร้อยละ

100

40,000

กลุ่ม
อานวยการ

ร้อยละ

100

40,000

กลุ่ม
อานวยการ

ค่านิยมร่วมต้านทุจริต

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
จิตสานึกสาธารณะ
ช่วยเหลือแบ่งปันทา
ความดีเพื่อสังคม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
ปฏิบัติการการกระทาที่ถือเป็น ในสานักงานเขต
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
พื้นที่การศึกษา
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
14. กิจกรรมการพัฒนา
จานวนเครื่องมือ
เครื่องมือ
เครื่องมือการประเมิน ITA
การประเมิน ITA
Online
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ
15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ ร้อยละของโรงเรียน
หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับ ในสังกัดมีเว็บไซต์
การประเมิน ITA
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรับ
การประเมิน ITA

ร้อยละ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64

100

25,000

กลุ่ม
อานวยการ

3

10,000

กลุ่ม
อานวยการ

100

10,000

กลุ่ม DLICT

หน้า 50

ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

16. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ITA
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2563
17. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สถานศึกษา
การประเมิน ITA
ของสถานศึกษา
(ITA) ปี 2563

งบประมาณ

หน่วยนับ

จานวน

คะแนน

95

10,000

คะแนน

95

50,000

รวม
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ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

330,000

หน้า 51

7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. สถานที/่ พืน้ ทีด่ าเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
9. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั (Impact)
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

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

โครงการ/กิจกรรม

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
2) สร้างจิตสานึกทีต่ ัว 1) ปลูกฝังและสร้าง
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง จิตสานึกและค่านิยม
ปัญหาและผลกระทบ การต่อต้านและไม่ทน
ของการทุจริต
ต่อการทุจริต
ให้ดารงตนอย่างมี
- จัดเสวนา "เขตสุจริต
ศักดิ์ศรีและมี
ไม่คิดคอร์รัปชัน"
เกียรติภูมิ
3) ปรับฐานความคิด 1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
แยกระหว่างผล
ผลประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ส่วนตัวและ
และผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนรวมในการ
- การประชุมเชิง
ดาเนินงาน
ปฏิบัติการ "การกระทา
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละของความ สาเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

-

ร้อยละของจานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต
ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

40,000

65,000
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เป้าประสงค์

2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

1) ส่งเสริมกิจกรรมทา
ความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(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) การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2564
1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต

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

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
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งบประมาณ
(บาท)

-

65,000

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2564

-

จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

10,000

หน้า 55
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

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

- 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
1) การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-

หน้า 56

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อประกาศเจตนารมณ์/กาหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

- กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและเตรียม
ความพร้อมตอบแบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ประจาปี 2564
- กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจาปี
2564
2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น” และ
กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ร้อยละ 100 ของจานวน
บุคลากรที่เข้าร่วม
การประชุมรับทราบ
เจตนารมณ์และนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน

บุคลากรทุกระดับ
รับทราบเจตนารมณ์และ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

10,000

กลุ่มอานวยการ
และบุคลากร
ในสังกัด

35,000

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

40,000

กลุ่มอานวยการ
และบุคลากร
ในสังกัด

ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วประชุม
มีความตระหนักรับรู้และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิคมทีไ่ ม่
ยอมรับการทุจริต

บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจริต
สามารถดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 3
เม.ย.
64

พ.ค.
64

ไตรมาส 4
มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

3. กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ
- กิจกรรมทาดีเพื่อสังคมการช่วยเหลือ
แบ่งปันและการต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร

ร้อยละ 100 ของจานวน
ครูและบุคลากรในสังกัด
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและค่านิยม
ที่ไม่ยอมรับการทุจริต

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

40,000

กลุ่มอานวยการ
และบุคลากร
ในสังกัด

4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสานึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ

25,000

กลุ่มอานวยการ
และบุคลากร
ในสังกัด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 3
เม.ย.
64

พ.ค.
64

ไตรมาส 4
มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และ
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

100,000
30,000
5,000

5,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)

5,000

1.5 กิจกรรมสร้างจิตสานึกพลเมือง (Project Citizen)

5,000

1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)

5,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด

15,000

2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

15,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

10,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต

10,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

4.2 กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

10,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
5.1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
5.1.2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเตรียมความพร้อมตอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจาปี 2564
- การจัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การจัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การจัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน
- การจัดทามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
- การจัดทามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- การจัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การจัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
5.1.3 กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรประจาปี 2564
5.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต
5.3 กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ
5.4 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

150,000
10,000

กลุ่มอานวยการ

35,000

กลุม่ อานวยการ

40,000
40,000
25,000

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

10,000
10,000
10,000
50,000
330,000

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นางสาววิลาสินี พรหมเจียม)
ตาแหน่ง พนักงานราชการ

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

(

)

ตาแหน่ง
.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

