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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 เห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลัก คือ สร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ประกอบด้วยสาระสาคัญ
คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความสาคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์
ทุ จ ริ ต ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน ส่ ว นที่ 2 บริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการทุ จ ริตภายในองค์ กรและน าเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT ส่ วนที่ 4 แผนปฏิบั ติ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ง บประมา ณ
พ.ศ. 2564 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล ตลอดจนความเชื่อมโยง
ของการจัดทาแผน และข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์กร
ในการนี้ ขอขอบพระคุณทุกสานักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสาเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสานัก
จะนาไปใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานและการติดตามผล เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ต่อไป
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำ
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ างมหาศาล และเป็น
อุป สรรคสาคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิม ที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบาย
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด้ า นการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและจิ ต สานึ ก ในการรัก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น
ข้าราชการและความซื่อสั ต ย์ สุ จ ริต ควบคู่กับการบริห ารจัดการภาครัฐ ที่ มีประสิ ทธิภ าพ เพื่อป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ทุ กระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิ กหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน
ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่ว น
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และนโยบายปราบปรามการทุ จ ริ ต ของรั ฐ บาล ที่ มุ่ ง ส่ งเสริ ม
ปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า งบู ร ณาการโดยให้ ป ระชาชนมี บ ทบาทส าคั ญ ในกระบวนการด าเนิ น งาน
อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ
ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบข้อมูล สารสนเทศ รวมทั้งพั ฒ นาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
อย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและสถานการณ์ ก ารด าเนิ น งาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหา
หรือสถานการณ์ การทุจริตที่ป ระชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญ อยู่จริง ต้องมี การคานึงถึงบทบาท
ของทุ ก ภาคส่ ว นไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ องค์ ก รสาธารณะ สื่ อ มวลชน
และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ
การแปลงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ การติ ด ตามประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล

๒
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพั น ธกิ จ หลั ก เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจ ริ ตและประพฤติมิ ช อบ ให้ ค านึ งถึงความสอดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ ๒o ปี (พ.ศ. ๒๕๖o –๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒o ปี (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๗๙)
จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
สานักงานจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สาคัญ อันจะส่งผลสาคัญให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรมีประสิทธิภาพ
๑.๒ แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
มีแนวทางและขั้นตอน ดังนี้
๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การทุจริตของสานักงาน
๒. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ภายในและภายนอก และสภาพแวดล้ อ มของการด าเนิ น งาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
๓. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของสานักงาน
ใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๔. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตาม

๓

ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ ยึ ด วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก แห่ งชาติ เป็ น แม่ บ ทหลั ก
เพื่ อเป็ น กรอบการก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรับ กั บ เป้ าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครั ฐ จะถูก ก าหนดจากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาระยะ ๕ ปี เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” หรือคติพจน์ ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้จะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
1.1 การรักษาความสงบในประเทศ
1.2 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
1.4 การบูรณการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม

๔
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
5.5 พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
6.2 ภาครัฐบริห ารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จาเป็น
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๒.๒ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๗๙
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๗๙ กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่ อพั ฒ นาสังคมไทยให้ เป็ น สั งคมแห่ งการเรียนรู้ และคุณ ธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่ อ น าประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง

๕
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ วำงเป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ
๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแห่ งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ห ลั ก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
๒.๓ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุ จริตและระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น

๖
ยุทธศำสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุ จ ริ ต ” โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ ก ระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั งคมในทุ ก ระดั บ ช่ ว งวัย ตั้ งแต่ ป ฐมวั ย เพื่ อ สร้า ง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทน ที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
การประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา ๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
เครื่องมือต้านทุจริต
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน
การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ

๗
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรีย กร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุ กฝ่ ายที่ต้องการให้ การบริห ารราชการแผ่น ดินของรัฐบาลและการปฏิบั ติ งาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบ
ต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้ มียุทธศาสตร์
การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดง
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทาง
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
ต่อสาธารณชน
สาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อน
ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดง
เจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับ
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน

๘
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และ
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกล
มาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติเจตจานงทาง
ทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่น
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการ
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
จัดสรรบประมาณด้านการป้องกันและ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มี
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
การทุจ ริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้ เกิดผลเสี ย
ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่ านมาพบว่าการทุจริต
เชิ งนโยบายมัก เกิด จากการใช้ ช่ องว่างทางกฎหมายเข้ าแสวงหาประโยชน์ ส่ ว นตน โดยพบตั้งแต่ขั้ น ตอน
การกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓ จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย”
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกาหนดมาตรการกลไกเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้น ตัดสิ น ใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบั ติ (Policy Implementation) ขั้นการ
ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)

๙
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk
Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณา
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารง
ตาแหน่ง ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม
หรือเป็น ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่าย
บริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การนานโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑3 บูรณาการ ติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการ
2.1 บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงาน
ทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle
นโยบาย
Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงาน 3.1 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ
และตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนา
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
นโยบายไปปฏิบัติ
การตรวจสอบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

๑๐
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
ทุจริต
ในแต่ละระดับ
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่
การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนา
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
บริหารงาน สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชน
ให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร สาธารณะเชิง ๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
สร้างสรรค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ บูรณาการระบบ ๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและ
การประเมินด้าน คุณธรรมและความ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
โปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตาม
๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
หลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่
ปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล

๑๑
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรั บ ปรุงและพั ฒ นากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุ จริตทั้ งระบบให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสิน
คดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคม เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมี
อัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและ
๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
และการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.๒ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสใน
การทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษใน ๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต
การปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพ
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปราม
การทุจริต
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด

๑๒
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ ๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่า
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทันต่อพลวัตของการทุจริต
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
มาตรฐานสากล
สนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตาม
สนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายใน
การเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับ
ความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะใน
แต่ละพื้นที่ของประเทศ
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดใน
การบังคับใช้
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็ น การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น การยกระดั บ มาตรฐานด้ านความโปร่ งใสและการจั ด การ
การยกระดั บ ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น
และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง
การทางาน รวมไปถึงการบู รณาการการทางานร่ว มกันระหว่างภาครัฐ หน่ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรม
ภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนี
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
การรับรู้ การทุจริต (Corruption
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
๑.๓ เร่งรัด และกากับติดตามการดาเนินการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)

๑๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
การป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนี การรับรู้การทุจริต
ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๕)
(Corruption Perceptions Index : CPI)
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย
ของประเทศ
๒.๒ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์

๒.๔ กลไกกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การจะบรรลุ เป้ า หมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการ
รับรู้ การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ได้นั้นจะต้องมีการให้ความสาคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ ร่วมดาเนินงานและร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เนื่องจากการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตนั้นไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียว แต่จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้กาหนดกลไกการดาเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและปฏิบัติกำร (Policy Integration) ประกอบด้วย
๑.๑ คณะกรรมกำรบูรณำกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับชำติ
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณากาหนดนโยบายบูรณาการแนวทาง การดาเนินงาน หรือสั่ง
การ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ๖ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และในเชิงพื้นที่ ๗๖ จังหวัด (Area)
(๒) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต โดยเชื่อ มโยงข้ อมู ล ประกอบการพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการระดับสนับสนุนต่าง ๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา
(๓) ก าหนดมาตรการในเชิ ง ยั บ ยั้ ง การทุ จ ริ ต ในกรณี ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย
แก่ป ระเทศหรือพิจารณาสั่งการเร่งด่วนไปยังส่ว นปฏิบัติการพิเศษ เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบหรือออกคาสั่งยับยั้ง การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการต่าง ๆ
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้
(๔) สั่งการให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ต่ อ คณะกรรมการบู ร ณาการ
การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับชาติ

๑๔
(๕) การบริ ห ารและสนั บ สนุ น ปั จจัย แห่ งความส าเร็จในการบู รณาการการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๖) รายงานผลการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินงานตามที่คณะกรรมการเห็นควร
๑.๒ คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรและบริหำรงบประมำณแบบบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีกรอบหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
(๑) อานวยการ ประมวลข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน ติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติ ตามนโยบายหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
(๒) ประสานงานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ระดั บ กระท รวง กรม และหน่ ว ยงานที่ เ ที ย บเท่ า และ
คณะอนุกรรมการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับพื้ นที่ เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เป็นไปใน
ทิศทางเดีย วกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลาดับความสาคัญ ของปัญ หา
โดยไม่สร้างภาระการดาเนินงานที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนในพื้นที่
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตภารกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้การบูรณาการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) ประสานส่ ว นราชการ องค์ ก ร คณะกรรมการ และคณะอนุ ก รรมการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ
(๕) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการและจัดลาดับ
ความสาคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบูรณา
การการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้กาหนดไว้
(๖) จั ด ท าข้ อเสนอการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู รณาการ ประจ าปี งบประมาณ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
(๗) กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการทางานในทุกมิติ ทั้ งในระดับพื้นที่
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งตามแผนบู รณาการ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑.๓ คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ชำติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงำนที่เทียบเท่ำ
เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทีย บเท่าทั้งหมด มีกรอบ
หน้ า ที่ ก ารด าเนิ น งานตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการอ านวยการและบริ ห ารงบประมาณแบบบู ร ณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนด

๑๕
๑.๔ คณะอนุกรรมกำรกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ระดับจังหวัด
เป็ น กลไกการด าเนิ น งานในพื้ นที่ มีกรอบหน้าที่ การด าเนิ น งานตามที่ค ณะอนุ กรรมการ
อานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากาหนด
๑.๕ ส่วนปฏิบัติกำรพิเศษ
เป็นส่วนปฏิบัติการที่ทาหน้าที่เฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น คือ เป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานผลพิเศษในกรณีที่กลไกการตรวจสอบปกติไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทันท่วงทีหรือมีอุปสรรค
อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า ง โดยด าเนิ น การตามมาตรการพิ เศษหรื อ ข้ อ สั่ ง การเร่ ง ด่ ว นของ
คณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการ
ต่างๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
๒) คณะกรรมกำรระดับสนับสนุนกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑ คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรและนวัตกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มีห น้ าที่ ในการดาเนิ น งานเบื้อ งต้น คือ การศึ กษา วิเคราะห์ วิจั ย และพั ฒ นานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีสาหรับสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ โดยดาเนินการตามลาดับความสาคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้กาหนดไว้
๒.๒ คณะอนุกรรมกำรกองทุ น ต่อต้ำ นกำรทุ จริตและส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน
ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน ภาควิช าการ และภาครัฐ ตามองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
(๑) ก าหนดประเด็ น การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จริต เร่งด่ ว นจากมุ ม มองของภาคเอกชนและ
ประชาชน
(๒) จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคประชาชน
เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
๒.๓ คณะอนุกรรมกำรอื่น ๆ กาหนดให้มีขึ้นได้เฉพาะกรณีที่จาเป็น และคณะกรรมการบูรณาการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติม
๓) คณะอนุ ก รรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำ ด้ ว ย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ มีหน้าที่การดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
3.1 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งระบบ
3.2 จัดทาบันทึกรายงานข้อคิดเห็ นสาหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป
3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ต ระยะที่ ๓ ทุกสิ้ น ปี งบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับชาติ เพื่อรายงานผลไปยังรัฐสภาและเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบถึงความ
มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ต่อไป

๑๖
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้ำประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
๒.๖ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแนวทำงกำรจัดทำโครงกำรของแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ :
“กระทรวงศึกษาธิการบริหารจัดการโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต”
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ
3. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้ำประสงค์ :
กระทรวงศึกษาธิการมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๗

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้ำงสังคมทีไ่ ม่ทนต่อกำรทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทำง
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
๑.๒ พัฒ นาและปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อการทุจริตของข้าราชการ ครู คณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.3 การกาหนดรูปแบบมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทำง
๒.๑ มี กระบวนการกล่ อมเกลาทางสั งคมในทุ กช่ ว งวัยตั้ งแต่ ป ฐมวัย เพื่ อ สร้างความ
เป็นพลเมืองที่ดีให้กับสังคมไทย
๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
แนวทำง
๓.๑ น าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ในการกล่ อ มเกลาทางสั งคมและ
การปฏิบัติงานต่อต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒ นาระบบและจัดการองค์ความรู้ก ารป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต
แนวทำง
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
๔.๒ สร้ า งความตื่ น ตั ว ในการแสดงออกต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท างสั ง คมที่ ผิ ด ต่ อ จริ ย ธรรม
ทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต

๑๘
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒ นำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรป้องกัน กำรทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย
6 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทำง
๑.๑ กาหนดมาตรการเชิ งรุกที่ ส ามารถป้ องกั น การทุ จ ริต ทุ ก ส่ ว นราชการในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ พั ฒ นาระบบการท างานแบบบู รณาการระหว่ างภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม
๑.๓ พั ฒ นาระบบการป้ อ งกั น การทุ จริ ต โดยเพิ่ ม บทบาทของภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิการมีการสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต
แนวทำง
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทำง
๓.๑ พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในระบบบริ ห ารงานสาธารณะ
เพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทำง
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาดเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรับ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
ของประเทศไทย
แนวทำง
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

๑๙
กลยุท ธ์ ที่ 6 พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการป้องกันการทุจริต
แนวทำง
๖.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทำง
๑.๑ การปรับ ปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ
ให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ปรั บ ปรุ งกระบวนการและพั ฒ นากลไกพิ เศษในการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทำง
๒.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.๒ การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
๒.๓ การพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต
๒.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต
แนวทำง
๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ ที่ 4 การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในกระบวนการคุ้มครองพยานและผู้ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริต
แนวทำง
๔.๑ ก าหนดมาตรการในการคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ ง เบาะแสที่ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๔.๒ กาหนดมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
๔.๓ การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี

๒๐

ส่วนที่ ๓
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร
๓.๑ แนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต ภายในองค์ ก ร เป็ น การวิ เคราะห์ ร ะดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์
และจั ด ล าดั บ ความเสี่ ย ง โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้ า นการทุ จ ริ ต ภายในองค์ ก ร ได้ แ ก่ ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และความรุ น แรง
ของผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณ ภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล เชิง
พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งรายละเอียดของการประเมินความเสี่ยง
แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ กำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
สูงมาก

ระดับ
คะแนน
๕

ควำมหมำย
เกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

สูง

๔

เกิดขึ้นเท่ากับ ๑ ครั้งต่อปี

ปานกลาง

๓

เกิดขึ้นทุกๆ ๒ – ๓ ปี

น้อย

๒

เกิดขึ้นทุกๆ ๓ – ๕ ปี

น้อยมาก

๑

เกิดขึ้นทุกๆ ๕ – ๑๐ ปี

ส่วนที่ ๒ กำรประเมินผลกระทบที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Impact)
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สูงมาก

ระดับ
คะแนน
๕

สูง

๔

ปานกลาง

๓

ควำมหมำย
- ส่งผลให้เป้ายุทธศาสตร์ของสานักงานไม่ประสบความสาเร็จ
- สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
- ความคืบหนาในการดาเนินโครงการนอยกวา รอยละ ๖๐
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบในระดับนานาชาติเป็นระยะเวลามากกว่า ๖ เดือน
- มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต
- ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสานักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน
เกินระดับที่ยอมรับได้
- สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
- ความคืบหนาในการดาเนินโครงการอยู่ระหว่างรอยละ ๖๐ – ๗๐
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบเป็นระยะเวลามากกว่า ๖ เดือน
- มีการบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
- ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสานักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนแต่
ยังอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้
- สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท - ๒.๕ แสนบาท
- ความคืบหนาในการดาเนินโครงการอยู่ระหว่างรอยละ ๗๑ – ๘๐

๒๑
ควำมรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ
คะแนน

น้อย

๒

น้อยมาก

๑

🙂น้อยมำก
🙂น้อยมำก

ควำมหมำย
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑ - ๖ เดือน
- มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
- ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสานักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน
เพียงเล็กน้อย
- สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท
- ความคืบหนาในการดาเนินโครงการอยู่ระหว่างรอยละ ๘๑ – ๙๐
- มีการเผยแพรขาวเชิงลบเป็นระยะเวลาน้อยกว่า ๑ เดือน
- มีการบาดเจ็บเล็กน้อยและสามารถบรรเทาได้
- ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสานักงานล่าช้าแต่ยังคงเป็นไปตามแผน
สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ความคืบหนาในการดาเนินโครงการเกินกว่าร้อยละ ๙๐
- ไม่มีการเผยแพรขาวเชิงลบ
- ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๑

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)
๒
๓
๔

๕

สูงมำก

๑

ผลกระทบที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Impact)
๒
๓
๔

๕

สูงมำก

ระบบกำรให้คะแนน กำหนดเป็นระบบ ๑ – ๕
ส่วนที่ ๓ ระดับควำมเสี่ยง (Risk Ranking)
ระดับควำมเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ระดับ
ควำมหมำย
คะแนน
๑๗ – ๒๕ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
๑๐ – ๑๖ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับยอมรับได้
๕ – ๙ ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
๓ – ๔ ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่กาหนด
๑ – ๒ ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดการ
ปฏิบัติงาน

๒๒

สูงมาก (๕)

๕
ปานกลาง

๑๐
สูง

๑๕
สูง

๒๐
สูงมาก

๒๕
สูงมาก

สูง (๔)

๔
น้อย

๘
ปานกลาง

๑๒
สูง

๑๖
สูง

๒๐
สูงมาก

ปานกลาง (๓)

๓
น้อย

๖
ปานกลาง

๙
ปานกลาง

๑๒
สูง

๑๕
สูง

น้อย (๒)

๒
น้อยมาก

๔
น้อย

๖
ปานกลาง

๘
ปานกลาง

๑๐
สูง

น้อยมาก (๑)

ผลกระทบทีจ่ ะเกิดควำมเสี่ยง (Impact)

ส่วนที่ ๔ ตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Matrix)

๑
น้อยมาก

๒
น้อยมาก

๓
น้อย

๔
น้อย

๕
ปานกลาง

น้อยมาก (๑)

น้อย (๒)

ปานกลาง (๓)

สูง (๔)

สูงมาก (๕)

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)
๓.๒ แผนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวด้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖4
เมื่อพิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ที่ จ ะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุน แรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงกาหนดความเสี่ยง
ที่เกี่ยวด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ในประเด็น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ในกระบวนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดปรากฎตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนี้

๒๓
แผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖4
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
(๑)
โครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอืน่ ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนที่ประเมินควำม
เสี่ยง

(๒)
ประเด็นควำมเสี่ยง

แผนการประเมิ นความ ๑. การประเมิ น
เสี่ ยงการทุ จริ ตประจ าปี ความเสี่ ยงการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุ จริ ตในความ
โปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณ

(๓)
สำเหตุ และ/หรือ
ผลกระทบของควำม
เสี่ยง

สาเหตุ
ใช้ รู ป แบบวิ ธี ก าร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การจัด ซื้ อ
จั ด จ้ า งแ ล ะ ก า ร
บริ ห ารพั ส ดุ แต่ ใช้
วิ ธี ก า ร ก า ห น ด
ขอบเขตงาน (TOR)
หรื อ รู ป แบบพั ส ดุ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บ ริ ก า ร ที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ยื่ น

กำรประเมินควำมเสี่ยง
(๔)
โอกำส

(๕)
ผล
กระทบ

(๖)
ระดับควำม
เสี่ยง
(๔) x (๕)

2

4

8
ปาน
กลาง


(๗)
กิจกรรม/แผนบริหำรควำมเสี่ยง

(๘)
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รบั

(๙)
ผูร้ ับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
(วัน เดือน ปี)

1. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ ส า นั ก ง า น มี ก า ร ภนย./ภอก.
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ดาเนินงานที่โปร่งใสใน
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 25 60 ในเรื่ อ ง
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด
2. ให้ ป ฏิ บัติ ตามประกาศส านัก งาน เรื่อ ง
มาตรการส่ งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
3. ให้ มีการจัดท าขอบเขตงาน (TOR) หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอี ยดที่ชัดเจน
เพื่อให้ได้รับพัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์

๒๔
(๑)
โครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอืน่ ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนที่ประเมินควำม
เสี่ยง

(๒)
ประเด็นควำมเสี่ยง

(๓)
สำเหตุ และ/หรือ
ผลกระทบของควำม
เสี่ยง

ข้อเสนอรายใดราย
หนึ่ ง ไว้ โ ดยเฉพาะ
หรื อ เปิ ด เผยราคา
ต่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ
ร า ย ใด ร า ย ห นึ่ ง
เพื่ อ ให้ ช นะการยื่ น
เสนอราคา

กำรประเมินควำมเสี่ยง
(๔)
โอกำส

(๕)
ผล
กระทบ

(๗)
กิจกรรม/แผนบริหำรควำมเสี่ยง

(๖)
ระดับควำม
เสี่ยง
(๔) x (๕)

ในการใช้งาน
4. ให้ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการซื้ อ หรื อ
จ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดย
ให้มีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่จากส่วน
งานที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการเพื่อให้มีการ
ถ่วงดุลกัน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งบุคคลใน
ระดั บ ต าแหน่ ง ใดเป็ น กรรมการให้
คานึงถึงมูลค่าในการซื้อหรือจ้างด้วย
5. ให้ มี ช่ อ งทางในการรั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ /
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านั ก งาน และมี ก ระบวนการในการ
ตอบสนองข้ออุทธรณ์/ร้องเรียน รวมทั้ง
เผยแพร่ แ ละสื่ อ สารให้ พ นั ก งานและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ท ราบ ถึ ง ช่ อ งท าง
ดังกล่าว
6. ให้เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการด้านการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง เข้ า อบรมเสริ ม สร้ า งความรู้

(๘)
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รบั

(๙)
ผูร้ ับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
(วัน เดือน ปี)

๒๕
(๑)
โครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอืน่ ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนที่ประเมินควำม
เสี่ยง

(๒)
ประเด็นควำมเสี่ยง

(๓)
สำเหตุ และ/หรือ
ผลกระทบของควำม
เสี่ยง

กำรประเมินควำมเสี่ยง
(๔)
โอกำส

(๕)
ผล
กระทบ

(๗)
กิจกรรม/แผนบริหำรควำมเสี่ยง

(๖)
ระดับควำม
เสี่ยง
(๔) x (๕)

เกี่ยวกับแนวทางการดาเนิน การจัดซื้ อ
จัดจ้างที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วกั บ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เพื่ อให้
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มี ค วาม รู้ ค วามเข้ า ใจและสาม ารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

(๘)
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รบั

(๙)
ผูร้ ับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
(วัน เดือน ปี)

๒๖

ส่วนที่ ๔
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
๔.๑ ข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
๔.๑.๑ ควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕o มาตรา ๘๑ กาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แห่ งชาติ จึ งได้ มี ก ารยกร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ วัน ที่
๒o สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙
ได้กาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า "สมศ." มีฐานะเป็น
องค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๙๙ก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยให้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้ มีการตรวจสอบคุณ ภาพของสถานศึกษา
โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึก ษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
๔.๑.๒ อำนำจหน้ำที่
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2543 และพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ในมาตรา 8 กาหนดให้สานักงานฯ มีอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
3) กากั บ ดู แ ลและก าหนดมาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกที่ ด าเนิ น การโดยผู้ ป ระเมิ น
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สานักงานอาจดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
4) พัฒ นาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
5) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจาปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกากับหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา และสานักงบประมาณ เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการกาหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

๒๗
๔.๑.๓ วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรทีเ่ ป็นเลิศในการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ An excellent
organization in educational accreditation at national and international level.
๔.๑.๔ พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินภายนอก
3. พัฒนาฝึกอบรมและให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
๔.๑.๕ ค่ำนิยม (Values)
Standard “ทันโลก มีมาตรฐาน บริการรวดเร็ว”
ทันโลก เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านการประเมินคุณภาพของสังคมโลก
มีมาตรฐาน ดาเนินงานเป็นไปตามข้อกาหนดที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
บริการรวดเร็ว ส่ งมอบรายงานผลการตรวจประเมินที่ มีคุณ ค่ าให้ กับผู้ รับบริการและผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นยา
4.1.6 โครงสร้ำงองค์กร

๒๘

4.2 ควำมเชื่อมโยงของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ สมศ.

๒๙

๔.3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตของสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
วัตถุประสงค์ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกัน
และการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ ได้ดังนี้
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาและปรับฐาน
ความคิดที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตของบุคลากร
๑.๒ การเข้าถึงข่าวสารของ
บุคลากร และประชาชน
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
สร้างคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการทางาน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์
๑.๑ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือค่านิยมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
๑.๒ มีการจัดสื่อประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร
โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อ
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
สร้างคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการทางาน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
จานวนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือค่านิยมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต
จานวนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ สร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการทางาน

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
อย่างน้อย
๑ กิจกรรม

อย่างน้อย
๓ ประเภท

ระยะเวลำดำเนินกำร
Q1 Q2 Q3 Q4 ผู้รับผิดชอบ


ภนย.,
งทม.

  

ภนย.,
ภสส.

๓๐

กลยุทธ์
1.3 ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม

๑.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ของบุคลากรในการต่อต้าน
ทุจริต

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์
1.3.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของ
ผู้อานวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552
1.3.2 มีการกาหนดคุณสมบัติ
หน้าที่ และจรรยาบรรณ
ของผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๑.4 มีการประชุมคณะทางาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของผู้อานวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552

จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของผู้ประเมิน
ภายนอก
มีการประชุมคณะทางานจัดทา
และขับเคลื่อนแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ได้สาเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

ระยะเวลำดำเนินกำร
Q1 Q2 Q3 Q4 ผู้รับผิดชอบ
   

งนต.

ไม่เกินร้อยละ
20

   

ภสส ,
งนต.

อย่างน้อย 1 ครั้ง



ภนย.

๓๑

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
วัตถุประสงค์ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่ น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของสานักงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ ได้ดังนี้
กลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์

๒.๑ ยกระดับการต่อต้านการ ๒.๑.1 เผยแพร่กิจกรรม
ทุจริต โดยให้ผู้บริหาร
ให้ผู้บริหารประกาศ
แสดงเจตจานงการ
เจตจานงสุจริต และ
บริหารงานด้วยความ
นโยบายการสร้าง
ซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
2.1.2 มีการจัดทานโยบายการ
สร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
๒.๒ พัฒนากลไกและ
๒.๒.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนงานด้านการ
เกี่ยวกับด้านการทุจริต
ป้องกันการทุจริตให้มี
ขององค์กร
ความเข้มแข็งและมี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลำดำเนินกำร
Q1 Q2 Q3 Q4

ผู้รับผิดชอบ

อย่างน้อย ๓
ช่องทาง

 

ภนย.

มีแนวทางนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน

1 เล่ม

 

ภนย.

มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งด้าน
การทุจริตภายในองค์กร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖4 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

1 แผน

จานวนช่องทางการเผยแพร่
การประกาศเจตจานงสุจริต

 

ภนย.

๓๒

กลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.2.2 มีการยกระดับการกากับ
เพื่อลดโอกาสการทุจริต
ติดตามเกี่ยวกับด้านการ
หรือทาให้การทุจริตเกิด
ทุจริตขององค์กร ตาม
ได้ยากขึ้น ตลอดจน
ประเด็นที่มีการวิเคราะห์
เสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง
ของสถาบันฯ ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
๒.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ๒.3 การเปิดเผยฐานข้อมูลการ
การป้องกันการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้างทาง เว็บไซต์
หน่วยงาน
๒.4 ให้สานักงาน มีแผนการ ๒.4 สานักงานมีการเผยแพร่
จัดซื้อจัดจ้างและ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ภายใน ๓o วันนับแต่วันที่
ช่องทางที่กฎหมาย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กาหนด
ใน ๓ ช่องทาง ดังนี้
๑) ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒)ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
๓) การปิดประกาศ ณ ที่ทา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลำดำเนินกำร
Q1 Q2 Q3 Q4
  

ภนย.

   

งบท.
ภทส.



งบท.,
ภทส.

มีการรายงานผลตามแผนบริหารความ อย่างน้อยปีละ
เสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร
1 ครั้ง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
ร้อยละของการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างทาง เว็บไซต์หน่วยงาน

ร้อยละ
๑00

จานวนช่องทางการเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๓o วันนับแต่
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จานวน
๓ ช่องทาง

ผู้รับผิดชอบ

๓๓

กลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลำดำเนินกำร
Q1 Q2 Q3 Q4

ผู้รับผิดชอบ

การของหน่วยงาน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
วัตถุประสงค์ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของสานักงานให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทา
ผิ ด (Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของส่ ว นงานต่ า งๆ และจะมี ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไกการด าเนิ น งาน
ให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ ได้ดังนี้
กลยุทธ์
๓.๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องการ
ร้องเรียนการทุจริตของ
สานักงานให้มีประสิทธิภาพ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์
๓.๑ ปรับปรุงขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการพิจารณา
เพื่อให้บุคลากร
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย
หรือประชาชนทั่วไป สามารถ
เข้าถึง ได้อย่างรวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จใน
การจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนได้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่กาหนด

ร้อยละ
100

ระยะเวลำดำเนินกำร
Q1 Q2 Q3 Q4
   

ผู้รับผิดชอบ
งนต.

๓๔

กลยุทธ์
๓.๒ พัฒนาช่องทางการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก รวมเร็ว และมี
จานวนหลากหลายช่องทาง

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด

๓.๒ พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางสื่อ
ออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ

จานวนช่องทางการ
ร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือการประพฤติ
มิชอบ

อย่างน้อย
๔ ช่องทาง

ระยะเวลำดำเนินกำร
Q1 Q2 Q3 Q4
   

ผู้รับผิดชอบ
งนต.,
ภทส.

๓๔

อ้ำงอิง
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการจัดทาโครงการของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖o -๒๕๗๙
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
 บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสาหรับคระกรรมการจริยธรรม ๒๕๕๔
 คู่มือ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

