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คานา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องทาให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่จะแก้ไขปัญหาและดาเนินการใด ๆ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการหน่ วยงานทุกภาคส่ วนในการป้ องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือในการ
ดาเนิ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้องจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง ประกอบกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เข้าโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

3

สารบัญ
คานา

หน้า
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
1.หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
4. วิสัยทัศน์
5. พันธกิจ
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย และมาตรการ เป้าหมาย
8. บทสรุป

4
5
5
5
6
9
16

ภาคผนวก
- คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งหน่วยงาน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาผิดวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คาสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 5/ 2560 ลว. 3 มกราคม 2560)
- นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
- เจตจานงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
- แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสาน
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน สร้างความร่วมมือในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน สร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังจิตสานึก
ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนโดยจะมีการให้ความรู้ ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต
ในองค์กรด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศพร้อมร่วมมือกันสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้บุคคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรและประชาชน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษา มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาอย่างทั่วถึงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาคหน่วยงานจริงจังและต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงาน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามหลักคุณธรรม
มาตรการ / แนวทางดาเนินงาน
1.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษา ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.1.2 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ สถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความชื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
1.2.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
1.2.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคหน่วยงาน
มาตรการ / แนวทางดาเนินงาน
2.1 บูรณาการหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2.1.2 ใช้ระบบ e - office ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 “เป็นศูนย์ข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ในภาคหน่วยงาน
เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคในหน่วยงานที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาที่มีอยู่แล้ว เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต โดยมี
เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาคที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มาตรการ / แนวทางดาเนินงาน
3.1 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคหน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กับสถานศึกษา
3.1.1 ประสานความร่วมมือข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เกี่ยวกับการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต
3.1.2 ประสานความร่วมมือกับข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการแจ้งข่าวสาร เบาะแสที่มีการทุจริตเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3.2 ส่งเสริมมีการใช้เทคโนโลยีสารเทศสาหรับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตภาคหน่วยงาน
3.2.1 สนับสนุนให้มีความรู้ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการมีการทุจริตภายในหน่วยงาน
3.2.2 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การทุจริตผ่าน WEB SITE
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
มาตรการ / แนวทางดาเนินงาน
4.1 พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.1.1 ส่งเสริมให้มีความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
4.1.2 ส่งเสริมให้แจ้งเบาะแสที่มีการทุจริต ในการใช้อานาจที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต การจัดทาสัญญาภายในหน่วยงาน การทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อ
นาไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.1.3 เผยแพร่ข่าวสาร โทษในการกระทาผิด เกี่ยวกับพฤติการณ์ที่เอื้อต่อการทุจริต
4.2 สร้างจิตสานึกให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
4.2.1 เสริมสร้างให้ภายในหน่วยงานที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

8

4.2.2 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2.3 การติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
4.2.4 ส่งเสริมเผยแพร่กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อมิให้เกิดการกระทาความผิด แก่สถานศึกษาภายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เลย เขต 1
มาตรฐานความโปร่งใส :
มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องร้องเรียน
คุณลักษณะ 5 ประการ ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อันจะก่อให้เกิดคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล ในองค์กร
1. ทักษะกระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. ซื่อสัตย์สุจริต
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
แผนงาน : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ สพป.ลย.1 มีจิตสานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
2560 2561 2562 2563 2564
205,000

205,000

205,000

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรม/รับ
ฟังบรรยายธรรมทั้งภายใน และภายนอก สพป.ลย. 1

-

-

-

1.3 ถวายสัตย์ 5 ธันวาคม “ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน”

-

-

-

1.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ลย.1 ที่
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี “คนดีศรีเมืองเลย”

-

-

-

1.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต
และความโปร่งใส ตามแนวทางโครงการ
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

205,000 205,000 ร้อยของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สพป.ลย.1 มี
จิตสานึก คุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะเขตสุจริต
5 ประการ
ร้อยละของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรม/รับฟัง
บรรยายธรรม
จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมถวายสัตย์
จานวนเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการคัดเลือก
และประกาศเกียรติคณ
ุ
แก่เจ้าหน้าที่ที่คัดเลือก

2560

เป้าหมายปีงบประมาณ
2561 2562 2563

2564

90

95

100

100

100

80

85

90

95

100

80

80

80

90

90

2 คน

3 คน

5 คน

7 คน

10 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
แผนงาน : ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ สพป.ลย.1 มีจิตสานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
2560 2561 2562 2563 2564
1.6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ด้านการทาตัวเป็นต้นแบบที่ดี

-

-

-

-

-

2.1 มีการจัดทามาตรการความโปร่งใสทั้ง 4 มิติ

-

-

-

-

-

จานวนโครงการที่
ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มบี ทบาทใน
การส่งเสริมความ
โปร่งใสในองค์กร

2560

เป้าหมายปีงบประมาณ
2561 2562 2563

2564

5

5

5

5

5

1ครั้ง

1ครั้ง

1ครั้ง

1ครั้ง

1 ครั้ง

11

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าวสู่ “ประเทศใสสะอาด” เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสพป.ลย1 ปฎิบัติงานโดยความโปร่งใส
และเป็นธรรม
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
2560 2561 2562 2563 2564
2560 2561 2562 2563 2564
1.การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

1.1 การจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และ www.loei1.go.th
1.3 การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
2.การมีระบบ
ควบคุมและตรวจ
สอบภายในองค์กร

2.1 การจัดทาแผนควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ
ภายใน

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ
85
90
95
100 100
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในส่วนที่
เกี่ยวข้องบพ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
พ.ศ.2540
จานวนครั้งในการ
อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง
เผยแพร่จัดซื้อจัด
น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย
จ้าง
10
10
10
10
10
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง
จานวนครั้งในการ 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง
รายงานผลการใช้
บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
จานวนแผนควบคุม
1
1
1
1
1
ภายใน และการ
แผน แผน แผน แผน แผน
ตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าวสู่ “ประเทศใสสะอาด” เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สพป.ลย.1 ปฎิบัติงานโดย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
2560 2561 2562 2563 2564
2560 2561 2562 2563 2564
3.การส่งเสริมการ
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการติดตาม
ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

3.1ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัต/ิ ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้าราชการ
และ เจ้าหน้าที่ สพป.ลย.1
3.2 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูร้ ับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 2
ช่องทาง
ร้อยละของความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือ
พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่(จากการ
สารวจความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วน
ได้เสีย

2
ช่อง
ทาง

2
ช่อง
ทาง

2
ช่อง
ทาง

2
ช่อง
ทาง

2
ช่องทาง

ร้อยละ
80

ร้อย
ละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่กาลังเกิดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายใน สพป.ลย.1
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
2560 2561 2562 2563 2564
2560 2561 2562 2563
1.การลดการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน

1.1 การจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และดาเนินการตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 มาตรฐาน

-

-

-

-

-

2.การจัดการเพื่อ 2.1 จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ลดความเสีย่ งที่ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จะเกิดการทุจริต

-

-

-

-

-

3.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผน

-

-

-

-

-

3.1 การจัดรายงานผลความสาเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส
ตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

มีกระบวนการ
ตามภารกิจหลัก
ของ สพป.ลย.1
ตามหลักเกณฑ์
ของ สพฐ.
ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
รายงานผล
ความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต คอรัปชั่น
กับมาตรการ
ความโปร่งใส

2 เรื่อง

2564

2 เรื่อง

2
เรื่อง

2 เรื่อง

2 เรื่อง

ร้อยละ ร้อยละ
90
95

ร้อย
ละ
100

ร้อยละ ร้อยละ
100
100

1
1
รายงาน รายงาน

1
ราย
งาน

1
1
รายงาน รายงาน

14

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องร้องเรียน
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่กาลังเกิดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายใน สพป.ลย.1
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
2560 2561 2562 2563 2564
2560 2561 2562 2563
1.การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

2.การมีระบบ/
กลไกการจัดการ
รับเรื่องร้องเรียน

1.1 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม อบรม
และสัมมนาที่เกีย่ วข้องกับ
1.1.1 ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
1.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล
1.1.3 ด้านการเงิน
.1.1.4 ด้านตรวจสอบภายใน
2.1 จัดทาหลักเกณฑ์/วิธีการรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต
๐ การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ศูนย์รับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ (www.loei1.go.th)
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- โทรศัพท์
- โทรสาร - ร้องเรียนด้วยตนเอง - กลุ่มคุณภาพฯ

-

-

-

-

-

2564

จานวนด้านที่
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย
ข้าราชการและ
กว่า 2 กว่า 2 กว่า 2 กว่า 2 กว่า 2
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรเพิ่มขึ้น
มีหลักเกณฑ์/
1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง
วิธีการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
จานวนช่องทาง
8
8
8
8
8
รับฟังข้อ
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง
ร้องเรียน การ
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องร้องเรียน
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่กาลังเกิดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายใน สพป.ลย.1
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปีงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
2560 2561 2562 2563 2564
1
1
1
1
1
๐ ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับเรื่อง
- มีหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
หลัก
หลัก หลัก
หลัก
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทาง หลัก
เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์
web site
2.3 การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน

-

-

-

-

-

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อย
100
100
ละ
แจ้งผลการดาเนินการแก่ 100
100
ผู้ร้องเรียน

หมายเหตุ การดาเนินงานในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้ดาเนินการบูรณาการร่วมกันในแผนปฏิบัติการประจาปี ของ สพป.ลย.1

ร้อย
ละ
100
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ส่วนที่ 3
บทสรุป
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน และเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานในด้านการป้อ งกันและต่อต้านการ
ทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ
ทาให้ประชาชนมีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ที่กาหนดไว้ในโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การปฏิบัติหน้าที่
โดยการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ จะเกิดขึ้นต่อ
บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่ องให้
เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ บุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้เรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ให้มากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุก
ภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย
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ภาคผนวก

