กลุ่มพัฒนาระบบงาน สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
ส านัก งานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ของ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนงานใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
นับเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้เกิดความโปร่งใส มี ระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล และยังเป็นการปลูกฝังจิตสานึกค่านิยมที่ดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาเกิดความตระหนักในความสาคัญและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบการมอบหมายสานักงาน
ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ ช อบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการขั บ เคลื่อนแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมกา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการ
ประชุมครั้งที่ 64/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และให้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณา
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และภาคเอกชน แปลงแนวทางตามแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และให้รายงานผลการดาเนินงานตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งแผนปฏิ บั ติก ารด้ า นการต่ อต้ า นการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ช อบ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563 – 2565) สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงทบทวนการปรับปรุงแผน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
2. เพื่ อ ส่ง เสริม ให้ เ พื่อ เสริมสร้างจิตสานึก และค่านิยมให้ทุ กส่วนงานในสานัก งานเลขาธิก ารคุรุสภา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพที่ 1

ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ 2

(21) ประเด็น
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งขาติ

ด้านการป้องกัน
และปราบรามการ
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ด้านการป้องกัน
และปราบรามการ
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ

นโยบายที่ 9 เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจาก
ภัยการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1
แผนระดับ 3

1. ด้านความมั่นคง

แผนย่อยการป้องกันการทุจริต

แผนย่อยการปราบปราบการทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

และประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นแผน
ระดับที่ 1 มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1 ด้านความมั่นคง
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
เป็นแผนระดับที่ 2 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้มีการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ แผนระดับต่า งๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนด มีจานวนทั้งสิ้นโดยเป็นการกาหนดประเด็นในลัก ษณะที่มี ความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่าง
มี ป ระสิท ธิภาพ 23 แผนแม่ บ ท 4 โดยแผนแม่ บ ทที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริต คือ
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันฯ ระยะที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันฯ ระยะ ๓

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
1. ระดับ
ความสาเร็จของ
กระบวนการปรับ
กระบวนคิด
2. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ชุมชนใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุตริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

1. มีการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองต่อสาธารณชน
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราบทุจริต
4.มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. . รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สง่ เสริมให้เกิดการก ากับดูแลและควบคุม
การดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณชน

ร้อยละที่
ลดลง
ของคดี
การ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต
1. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
ยับยั้งและป้องกันการ
ทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร้อยละของคดีหรือ
การร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตที่ลดลง
3. ร้อยละ
ความสาเร็จของผล
การดาเนินการป้องกัน
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศ
1. ระยะเวลาเฉลี่ย
ดัชนีการรับรู้
ของการดาเนินคดี
การทุจริต
ทุจริตจาแนกตาม
(Corruption
ขนาดและประเภท
Perceptions
ของคดี
Index : CPI)
2. ร้อยละของคดีการ
ตามแหล่ง
ทุจริตที่ดาเนินการ
สารวจข้อมูล 8
แล้วเสร็จจาแนก
แหล่ง สูงกว่า
ตามขนาดและ
ร้อยละ 50
ประเภทของคดี

เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบตั ิการคุรุสภา
พ.ศ. 2563-2565
ยุทธศาสตร์การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

๓

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (พ.ศ. 2563 - 2565)
คุรุสภาโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

๑. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกส่วนงาน และบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
๓. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจหน้าที่ในสานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สร้างสังคมคุรุสภาที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

บุคลากรคุรุสภา ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต ร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ

ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานที่
สะท้อนการสกัดกั้นการทุจริต

จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
บุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต

กลยุทธ์

เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้ทุกส่วนงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

จานวนมาตรการ/ กิจกรรม /
โครงการที่สานักงานมีเพื่อการสกัดกั้น
การทุจริต

สร้างกลไกเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

พัฒนาระบบงานและบริหารจัดการเพื่อการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการป้องกันการทุจริต

จานวนกระบวนงานที่
ใช้ เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน ที่ป้องกัน
การทุจริต

ช่องทางการร้องเรียน
และแจ้งปัญหาการ
ทุจริตของบุคลากร
สานักงานฯ

ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(พ.ศ. 2563-2565)
1. เป้าหมาย
บุ ค ลากร ของคุ รุ ส ภามี คุ ณ ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม

และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1) บุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริตร้อยละ75 / ร้อยละ 80 /
ร้อยละ 85
2) โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 2 โครงการ/กิจกรรม
3) สานักงานมีมาตรการ กิจกรรม หรือโครงการในการสกัดกั้นการทุจริต 6 มาตรการ/กิจกรรม
4) กระบวนงานที่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการทุจริต จานวน 1 กระบวนงาน
5) ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของบุคลากรสานักงานฯ จานวน 3 ช่องทาง
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
1.บุคลากรที่เข้าร่วม
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ กิจกรรม มีทัศนคติและ
การทุจริต
ค่านิยมที่ดี และไม่ยอมรับ
การทุจริต
2. บุคลากรคุรุสภา ไม่ทน
และไม่เพิกเฉยต่อปัญหา
การทุจริต และร่วมการ
ต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผู้บริหารมีนโยบายในการ
สกัดกั้น การทุจริต
บริหารงานที่สะท้อนการ
เชิงนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) ร้อยละของบุคลากรที่
ร้อยละ
ผ่านการเข้าร่วมกิจ กรรม
มีทัศนคติและค่านิ ย มที่ ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต
โครงการ/
2) จานวนโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
ที่ส่งเสริมบุคลากรให้
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวนมาตรการ/
มาตรการ/
กิจกรรม /โครงการที่
กิจกรรม
สานักงานมีเพื่อการสกัด
กั้นการทุจริต
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีใน 1) จานวนกระบวนงานที่ กระบวนงาน
การป้องกันการทุจริต
ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานที่ป้องกันการ
ทุจริต
2) ช่องทางการร้องเรีย น ช่องทาง
และแจ้งปัญหาการทุจริต
ของบุคลากรสานักงานฯ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2563 2564 2565
75
80
85
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

๕

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ : สร้างสังคมคุรุสภาที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : คุรุสภาไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง/
มาตรการ
เสริมสร้าง
การเข้าร่วม
จิตสานึกค่านิยม กิจกรรมการ
ให้ทุกส่วนงาน
เสริมสร้างสานึก
บริหารงานตาม ไม่โกงและการ
หลักธรรมาภิบาล ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการ/
กิจกรรม
1. การจัด
กิจกรรมเพื่อ
ผลักดันให้เกิด
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)
ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 80 10,000
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต

2. เผยแพร่องค์
ความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวกับ การ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวกับ
ประโยชน์
ส่วนรวม หรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการ/
ส่งเสริมบุคลากรให้ กิจกรรม
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

-

๖

ยุทธศาสตร์ที่ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์

แนวทาง/
มาตรการ
วางมาตรการ การกาหนด
เสริมในการสกัด นโยบายมาตรการ
กั้นการทุจริต แนวทางแผนงาน
เชิงนโยบายบน หรือโครงการ/
ฐานธรรมาภิบาล กิจกรรมบนฐาน
ธรรมาภิบาลเพือ่
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

1. ประกาศเจตจานง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตของสานักงาน

สานักงานมี 2 มาตรการ /
มาตรการ
กิจกรรม /
กิจกรรม
หรือโครงการ
หรือโครงการ
ในการสกัด
กั้นการทุจริต

2. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของคุรุสภาใน
การแสดงเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รบั ชั่น
ทุกรูปแบบ

ร้อยละของ
บุคลากรของ
คุรุสภาใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

5,000

-

๗

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้ วัดเชิ งยุ ทธศาสตร์ : ๑. ร้อ ยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของคุรุสภา
กลยุทธ์

แนวทาง/
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ
วางมาตรการ การกาหนด
1. ช่องทางการร้องเรียน
เสริมในการ นโยบายมาตรการ และแจ้งปัญหาการทุจริต
สกัดกั้นการ แนวทางแผนงาน บุคลากรของสานักงาน
ทุจริตเชิง
หรือโครงการ/
นโยบายบน กิจกรรมบนฐาน
ฐานธรรมา ธรรมาภิบาลเพือ่
ภิบาล (ขั้น
ป้องกันการทุจริต
การก่อตัว
และประพฤติมิชอบ
นโยบาย/
กาหนด
นโยบาย/
ตัดสินใจ
นโยบาย/การ
นานโยบายไป
ปฏิบัติ/การ
ประเมิน
นโยบาย)
2 . พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ผู้ ป ร ะ กอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
ประสิท ธิภาพและความ
โปร่งใส

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

จานวนช่อง
ทางการ
ร้องเรียนและ
แจ้งปัญหาการ
ทุจริตใน
สานักงาน

1

-

จ านวนระบบที่
มีการพัฒนาเพื่อ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ผู้
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

1

14,000,000

๘

แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ : สร้างสังคมคุรุสภาที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : คุรุสภาไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง/
มาตรการ
เสริมสร้าง
การเข้าร่วม
จิตสานึกค่านิยม กิจกรรมการ
ให้ทุกส่วนงาน
เสริมสร้างสานึก
บริหารงานตาม ไม่โกงและการ
หลักธรรมาภิบาล ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการ/
กิจกรรม
1. การจัด
กิจกรรมเพื่อ
ผลักดันให้เกิด
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)
ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 85
5,000
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต

๙

ยุทธศาสตร์ที่ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์

แนวทาง/
มาตรการ
วางมาตรการ การกาหนด
เสริมในการสกัด นโยบายมาตรการ
กั้นการทุจริต แนวทางแผนงาน
เชิงนโยบายบน หรือโครงการ/
ฐานธรรมาภิบาล กิจกรรมบนฐาน
ธรรมาภิบาลเพือ่
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

1. ประกาศเจตจานง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตของสานักงาน

สานักงานมี 1 มาตรการ
มาตรการ
/ กิจกรรม /
กิจกรรม
หรือโครงการ
หรือโครงการ
ในการสกัด
กั้นการทุจริต

2. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของคุรุสภาใน
การแสดงเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รบั ชั่น
ทุกรูปแบบ

ร้อยละของ
บุคลากรของ
คุรุสภาใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80

5,000

-

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้ วัดเชิ งยุ ทธศาสตร์ : ๑. ร้อ ยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของคุรุสภา
กลยุทธ์

แนวทาง/
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ
วางมาตรการ การกาหนด
1. ช่องทางการร้องเรียน
เสริมในการ นโยบายมาตรการ และแจ้งปัญหาการทุจริต
สกัดกั้นการ แนวทางแผนงาน บุคลากรของสานักงาน
ทุจริตเชิง
หรือโครงการ/
นโยบายบน กิจกรรมบนฐาน
ฐานธรรมาภิ ธรรมาภิบาลเพือ่
บาล (ขั้นการ ป้องกันการทุจริต
ก่อตัว
และประพฤติมิชอบ
นโยบาย/
กาหนด
นโยบาย/
ตัดสินใจ
นโยบาย/การ
นานโยบายไป
ปฏิบัติ/การ
ประเมิน
นโยบาย)
2 . ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ท า ง ไ ก ล ส า ห รั บ ห้ อ ง
ประชุม เพื่อประสิท ธิภาพ
และความโปร่ง ใสในการ
บริหารงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

จานวนช่อง
ทางการร้องเรียน
และแจ้งปัญหา
การทุจริตใน
สานักงาน

1

-

จ านวนระบบ ที่
พั ฒ น า เ พื่ อ
ประสิทธิภาพและ
ความโปร่ ง ใสใน
การบริหารงาน

1

-

๑๑

