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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
การจัดทาแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2563) ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์
ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การรังเกียจการโกง การให้ความรู้ การไม่ปล่อยปละละเลย และการประกาศตน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการนี้ หวังว่า แผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยสามารถเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน ทาให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน
เกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุสาคัญของปัญหาทั้งหมด
และ “ระบบ” เป็นปัจจัยสาคัญเช่นเดียวกับ “คน” ทีก่ ่อความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ ”และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการ
ไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการ
ลงโทษผู้กระทาผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าว ทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส
ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
ในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชัน ต้องกระทาอย่างจริงจังโดย ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันใน
การรายงานข้ อมู ล การติด ตามตรวจสอบและน าเผยแพร่ ต่ อ สาธารณะ การเอาผู้ ก ระท าผิ ด ไปลงโทษตาม
กระบวนการยุติธรรม
2) การทาให้การบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขั้นตอนการทางานให้ผู้
ติดต่อทราบ มีระยะเวลากากับการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ มีกฎระเบียบน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก
และให้มีการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด เพื่อปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน
จากผู้ใช้บริการ
3) ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระทาได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งที่มีโอกาสจะใช้อานาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชี
ทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังดารงตาแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และ
การมีอ งค์กรอิส ระที่ มีอานาจเพี ย งพอในการติดตามตรวจสอบผู้ กระท าการคอร์รัป ชัน เพื่อนามาลงโทษตาม
กระบวนการยุติธรรม
4) ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล
5) มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไป
โดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรือบุคคลเป็นการเฉพาะ เช่น การนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริหารเกี่ยวกับที่ดิน หรืองานศุลกากร
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คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ มีคาสั่ งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรื อพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด
2. หลักการและเหตุผล
1) สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย มีแนวโน้มสถานการณ์การทุจริตที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจาก
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชัน : Corruption Perception Index : CPI ปี 2556 ดัชนี
ภาพลั กษณ์ ของประเทศไทยอยู่ ที่ 35 คะแนน ถู กจัด อยู่ใ นล าดับที่ 102 ซึ่ง ลดจากเดิมปี 2555 ที่ ค่าคะแนน
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย CPI ของประเทศไทยอยู่ที่ 37 คะแนน และถูกจัดอยู่ในลาดับที่ 86
2) จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและ
สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ
ไม่สั ง กัดส านั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยให้ เป็น ส่ ว นราชการตาม มาตรา 31 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้า นการทุจ ริตประจากระทรวง (ศปท.) มี บทบาทหน้า ที่ใ นการด าเนิน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการ
ทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชัน ในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของ
สานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวง และรองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นหัวหน้าศูนย์
เพื่อทาหน้าที่ ดังนี้
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(1) ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
(2) วางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง
(3) สอบทานปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจาก
ระบบงานและตัวบุคคล
(4) สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาจแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
- กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กระทรวง
(2) ให้คาปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(3) ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนงาน
โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
(4) ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีการทุจริต
(5) ติดตามผลและจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงทุก 2 เดือน
(6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน
- กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(2) ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยกาหนดให้ ศปท. ควรมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในระดั บกระทรวง ศปท. ในแต่ล ะกระทรวงควรต้อ งเป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่เร่งผลักดันให้หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานต้องมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผน
ยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส
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3) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) และองค์กรภาคี
เครือข่ายรัฐธรรมนูญ 7 องค์กร จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.
2556 - 2560) และได้ เสนอหั ว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติพิจ ารณารับหลั ก การ พร้อ มทั้ งมีบั ญชาให้
หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว แปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจนถึงปี 2560 และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สานักงาน ป.ป.ท. ได้จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2556 - 2560) สู่การปฏิบัติ และที่ประชุมได้แจ้งให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 35 กระทรวง จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไปยังสานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2557
4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิสัยทัศน์ :
“สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกับป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พันธกิจ :
(1) ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
(2) พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
(3) พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่
ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข้งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
วิสัยทัศน์ :
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
พันธกิจ :
(1) สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึง
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่ม
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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(2) พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทางาน
ระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรค
ในการบูรณาการและการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(3) พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมาย โดยเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
(4) สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่าย
ระหว่างประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4:

พั ฒ นาระบบบริ ห ารและเครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น และ

ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน
6) นโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
เป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทาขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นานโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาเป็นแนวทางในการจัดทาและดาเนินนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ
กระทรวงศึกษาธิการ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยบรรจุให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้หน่วยงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(2) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริม
ค่านิยมยกย่องและเชิดชูความดี
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(4) เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ โดยพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การดาเนินการ
(1) เพื่อให้หน่วยงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(2) เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(4) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจ
ให้เหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
(5) ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลาง และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ดังนี้
(1) องค์กรหลักตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย
(1.1) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหน่วยงานภายในและหน่วยงานใน
บังคับบัญชา ได้แก่
(1.1.1) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(1.1.2) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1.1.3) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(1.1.4) สานักงานศึกษาธิการภาค
(1.2) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(1.3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชา ได้แก่
(1.3.1) สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
(1.3.2) สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และ
(1.3.3) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1.4) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย หน่วยงานภายในและ
สถาบันอาชีวศึกษาในสังกัด
(1.5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยงานภายในและ
ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
(1.5.1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(1.5.2) ข้าราชการสถาบันอุดมศึกษาในกากับ
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(2) หน่วยงาน องค์กรในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหน่วยที่มีสถานะ
กึ่งราชการ องค์การมหาชน ที่กฎหมายจัดตั้งกาหนดให้เป็นหน่วยงานในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
(2.1) สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(2.2) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.3) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(2.4) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(2.5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
(2.6) สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(2.7) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
(2.8) องค์การค้าของ สกสค.
วิธีดาเนินการ
(1) จัดทาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ขับเคลื่อนและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
(3) กาหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการ
อานวยการ
(4) จัดทาระบบและบัญชีเรื่องและคดีความ เพื่อการติดตามและรายงานผล
(5) ประสานงาน ร่วมหารือกับส่วนราชการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่ละคดีความเพื่อ
ร่วมกันเร่งรัดการดาเนินการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
(6) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต ทั้งโดยระบบ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติ
และการเสนอแก้ไขระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคสร้างความล่าช้าหรือเป็นช่องโหว่ รวมถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล
(7) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอื่น ๆ ต่อประธานคณะกรรมการอานวยการทุก 15 วัน
ผลที่คาดหวัง
(1) หน่วยงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการสามารถบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(2) สามารถบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(3) ทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการมีความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
(4) เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการมีสมรรถนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ โดยพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
(5) การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
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7) การดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยที่คาถาม EB10 คาถามข้อที่ 3 ถามว่า “มีแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... หรือไม่” โดยหน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่หน่วยงานได้จัดทาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยอาจ
เป็นแผนระยะยาวก็ได้ จึงดาเนินการจัดทาแผนระยะยาวขึ้นมา คือ แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2563) แล้วจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. …. มารองรับการดาเนินการเป็นรายปีงบประมาณไป

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สพป.ปท. 2 ได้ดาเนินการระดมสมองอย่างมีส่วนร่วมตามหลัก AIC (Appreciation Influence
Control) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรากฏสภาพแวดล้อมในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและแผนที่สถานการณ์
(ผัง SWOT) ดังนี้
1. จุดแข็ง (S)
1.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
1.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม มีจิตสานึกรักหน่วยงาน และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
2. จุดอ่อน (W)
2.1 การดาเนินการยังแยกส่วน ไม่บูรณาการกับกระบวนการทางานปรกติ
2.2 ขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการ
2.3 ขาดการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2.4 ความไม่รู้ของข้าราชการ ว่า ในสิ่งที่ทานั้นผิด
3. โอกาส (O)
3.1 มีกฎหมายบังคับใช้ให้ดาเนินการ
3.2 เป็นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ข้อจากัด (T)
4.1 ความไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่จะเข้ามาติดตามและประเมินผล
4.2 ขาดความต่อเนื่องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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การทาแผนทีส่ ถานการณ์ (ผัง SWOT)
จุดอ่อน
โอกาส
1. การดาเนินการยังแยกส่วน ไม่บูรณาการ
1. มีกฎหมายบังคับใช้ให้ดาเนินการ
กับกระบวนการทางานปรกติ
2. เป็นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
2. ขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขาดการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
4. ความไม่รู้ของข้าราชการ ว่า ในสิ่งที่ทานั้นผิด
ข้อจากัด
1. ความไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่จะเข้ามา
ติดตามและประเมินผล
2. ขาดความต่อเนื่องในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จุดแข็ง
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม
มีจิตสานึกรักหน่วยงาน และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่

ส่วนที่ 3
กลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2563)
จากผลการดาเนินการระดมสมองอย่างมีส่วนร่วมตามหลัก AIC (Appreciation Influence Control)
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สพป.ปท. 2 จึงกาหนดกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2563) ดังนี้
1. วิสัยทัศน์

“สพป.ปท. 2 ใสสะอาด ร่วมมือร่วมใจต้านทุจริต”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ทีข่ ้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ทุกคนเป็นอย่างดีในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
2. พันธกิจ

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดาเนินงาน
จากเดิม ไปสู่กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ที่นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีก
ต่อไป ข้าราชการและเจ้าหน้าทีต่ ้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจานง
ทางการเมืองของประชาชน ที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
3.2 เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริต
3.3 การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

12
4. ทางเลือกดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1 มีส่วนร่วม
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพป.ปท. 2 ร่วมมือร่วมใจ กลุ่มบริหาร
ต้านทุจริต
งานบุคคล
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
2559 2560 2561 2562 2563 รวม
19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 99,000

กลยุทธ์ที่ 2 รังเกียจการโกง
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

โครงการ
ไม่คบคนโกง

งบประมาณ (บาท)
2559 2560 2561 2562 2563 รวม
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

กลยุทธ์ที่ 3 ให้ความรู้
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

โครงการ
รู้แจ้งเรื่องทุจริต

งบประมาณ (บาท)
2559 2560 2561 2562 2563 รวม
19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 99,000

กลยุทธ์ที่ 4 ไม่ปล่อยปละละเลย
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวล กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
2559 2560 2561 2562 2563 รวม
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

กลยุทธ์ที่ 5 ประกาศตน
โครงการ
สพป.ปท. 2 ใสสะอาด

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

งบประมาณ (บาท)
2559 2560 2561 2562 2563 รวม
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ถนนวิภาวดีรังสิต ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 02 523 3348 ต่อ 110
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