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คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการ
ทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
สาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร สพม.42 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้ความร่วมมือ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้น
สมบูรณ์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตใน การ
ปฏิบัติราชการลดน้อยลง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

3

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ได้ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ เช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่
ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตในภาครัฐ และในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริ ต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้ าง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ปราบปรามการทุจ ริตของรั ฐ บาล ที่มุ่งส่ งเสริมปลู กจิตส านึกให้สั ง คมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระ บบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่า วเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
สองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิ ชาการ องค์กร
สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่
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การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่ งใสเทียบเท่า
สากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่ วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรู ปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายใน
และต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดค ล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
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ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สภาพการณ์ปัจจุบัน
สืบ เนื่ องจากการที่ได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 3 ฉบับ ได้ แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มี
ประกาศเรื่องการกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(18 สิงหาคม 2553) เป็นต้นไป ซึ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และ ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี โดยให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนครสวรรค์ และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไปสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่เลขที่ 105/30 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก
ตาบลวัดไทร อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 38 โรงเรียน และจังหวัดอุทัยธานี จานวน 21 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จานวน 58 โรงเรียน
อานาจหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจ
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน
ข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
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10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์ กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
จานวนบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

ตาแหน่ง/กลุ่ม
ผู้อานวยการ สพม.42
รองผู้อานวยการ สพม.42
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวมตามกรอบอัตราทั้งสิ้น
ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น

ตามกรอบ
1
5
8
16
10
9
13
23
3
88
88

อัตรากาลัง (จานวนคน)
คนครอง
ว่างมีเงิน
ว่างไม่มีเงิน
1
1
3
3
3
2
5
3
3
4
2
3
5
1
1
6
2
4
7
9
1
0
1
33
44
24
57

ไป ศธภ.ศธจ.
1
2
1
7
1
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การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ า “การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และ
มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปี 2558 – 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ตั้ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 เป็ น ต้ น มา ซึ่ ง มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
73.12
81.89
85.39
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

74.02

81.36

84.70
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คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วย
งาน
สพม.42

คะแนน ITA
ภาพรวม
ปี 59
ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

ปี 59

ปี 60

81.89

86.36

91.56

94.26

88.86

83.80

91.22

75.92

90.34

66.02

61.50

85.39

ดัชนีที่ 1

ดัชนีที่ 2

ดัชนีที่ 3

ดัชนีที่ 4

ดัชนีที่ 5

จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนรายดัชนี ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้คะแนนการประเมินในดัชนี
ที่ 5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 มี จุดบกพร่องในเรื่อง
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
.........................................................

การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการ
ลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยง านภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ
(วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแ ข่งขันได้
ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอานาจเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
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๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริม สร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง
๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น ๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
เครื่องมือต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางตามกลยุทธ์
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ ๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
ต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย
ต่อต้านการทุจริต
และผลักดันให้เกิดการลงโทษ ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้อ งร่วมกัน
ประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องกา รต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดง ๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
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๒. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ

แนวทางตามกลยุทธ์
๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และ ๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมือง
มาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
ทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริต
สาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและ
ควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ
สาธารณะ

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
มหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัย ที่ผ่ านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นต อน
การกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กาหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการ
นานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริต
เชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
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๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle
Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ

แนวทางตามกลยุทธ์
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลด
โอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
การทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
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๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบ
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตาม
หลักบรรษัทภิบาล
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication : IMC)
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
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๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ
ดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

แนวทางตามกลยุทธ์
๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของ
การปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่าง
รวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
ให้มีประสิทธิภาพ
เข้าถึงได้โดยง่าย
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
และหนี้สิน
๒.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
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แนวทางตามกลยุทธ์

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษ 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว 3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
และมีประสิทธิภาพ
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ
ปราบปรามการทุจริต

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
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๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชน 8.1 การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทา
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
9.1 จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนี
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการ
การรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions
จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI)
Index :CPI) ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
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กลยุทธ์
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ์
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศ
๒.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและ
เจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาประเทศเพราะติด ขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้ งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการ
เข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความ ไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการใน
ประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและ ความสะดวกหรือยากง่าย
ในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีม าใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาค รัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และ
การอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศั กยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมา ยเอื้อให้
สามารถดาเนินการได้
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๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการ
ทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้า หน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริ การได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)
และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด
มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริม
ให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่ว นแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูป ทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชา
ชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวล
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตแลประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดย
ไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

27
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่ างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ ประกาศว่ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในยุ ค นี้ จ ะเน้ น เรื่ อ งความโปร่ ง ใส และ Anti-Corruption ซึ่ ง จะเป็ น ยุ ค ที่
กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ สาคัญอีกประการ
คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการ
สนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดู แล
การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
...................................
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 องค์กรใสสะอาด สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
พันธกิจ :
1. ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
1. บุคลากรในสังกัดมีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจที่ถูกต้องดีงาม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ
2. บุคลากรในสังกัดไม่ยอมรับและต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทุกรูปแบบ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดี
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดั บ คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่
การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และ ปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสา ธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดา เนินการจะกาหนดกลยุทธ์
แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
งบประมาณ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
บุคลากรทุกระดับมี
1. การประกาศเจตนารมณ์ 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
17,340.จิตสานึกแลพฤติกรรม การบริหารงานด้วยความ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ที่สามารถแยกแยะ
ซื่อสัตย์สุจริตและกาหนด
หน่วยงานภาครัฐ
ระหว่างผลประโยชน์ นโยบายคุณธรรมและความ - กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์/กาหนด 1. ร้อยละของ ความสาเร็จใน
ส่วนตัวแลผลประโยชน์ โปร่งใสในการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานตามประกาศ
นโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ส่วนรวม ประพฤติตน
- กิจกรรมที่ 2 การจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) เจตนารมณ์และบันทึก
เป็นพลเมืองดี มี
ข้อตกลง (MOU)
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่าง
คุณธรรจริยธรรม
ผอ.เขต,รอง ผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม,ข้าราชการ
สู่การเป็นบุคคล
และลูกจ้างทุกคน
ต้นแบบ
2. สร้างจิตสานึกที่ดีให้
- กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนว
บุคลากรตระหนักถึง
ทางการต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึกเขตสุจริต
ผลกระทบของการทุจริต
และการ สร้างความรู้ และปลูกจิตสานึกเรื่อง
และปรับฐานความคิดให้
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการ

2. ร้อยละของจานวน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
มีความตระหนัก และปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามแนว
ทางการต่อต้านการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน
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ด่าเนินงาน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
3. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการส่งเสริมบุคลากรทาความดี มีวินัย
สุจริต จิตสาธารณะ
- กิจกรรมที่ 1 “ธรรมสวนะพัฒนาจิต”
นาบุคลากรเข้าวัดทาบุญ ฟังธรรม เดือนละ 1 ครั้ง
- กิจกรรมที่ 2 “คนดีศรี สพม.” มอบเกียรติบัตร
ให้บุคลากรผู้ทาความดีในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต, ด้านจิตอาสา ฯ

ตัวชี้วัด

3. ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)
5,000.-
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
1.สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 1. ขับเคลื่อนนโยบาย
3. โครงการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน
226,830.มีผลการประเมินคุณธรรมและ และยุทธศาสตร์ด้านการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ป้องกันและปราบปราม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
1. หน่วยงานมีแนวทางการ
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูง การทุจริต และประพฤติ ดาเนินงานของหน่วยงาน
กว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ มิชอบสู่การปฏิบัติ
- กิจกรรมการที่ 1 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ดาเนินงานและการกากับ
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ป้องกันและปราบ-ปรามการทุจริตของสานักงาน ติดตาม ตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. พัฒนาและยกระดับ
- กิจกรรมที่ 2 การประชุม เสริมสร้างความรู้ 2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
การทางานให้สอดคล้อง ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมิน ประเมินคุณธรรมและความ
กับการประเมินคุณธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ โปร่งใสของสานักงานเขต
และความโปร่งใสในการ หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พื้นที่การศึกษา (ITA)
ดาเนินงานของ
- กิจกรรมที่ 3 การประชุม สัมมนาและศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดูงาน สพท. ทีม่ ผี ลการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ร้อยละ 90 ขึ้นไป เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนา
- กิจกรรมที่ 4 การประชุมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
(ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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เป้าประสงค์
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและสาธารณชนให้
เกิดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 4. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
บทบาทหน้าที่ และการ โปร่งใสไร้ทุจริต “Zero Courruption”
ดาเนินงาน ในด้านการ
- กิจกรรมที่ 1 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมจริยธรรม และ
แนวทางสร้างสรรค์ น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้
ต่อต้านการทุจริต
บุคลากรใน สพม., ผู้บริหาร ร.ร. ข้าราชการครู
และประชาชนทั่วไป ได้รู้สึกและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการต่อต้านการทุจริต ได้แก่
1) ข้อความรณรงค์และต่อต้านการทุจริต
(ตัวอักษรวิ่ง) หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่
2) ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต เช่น ป้ายไวนิล, ป้ายผ้า
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต
3) สติกเกอร์ หรือ โปสเตอร์ รณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการแจ้งเบาะแสทาง
Line โดยมี QR Cord บนสติกเกอร์ หรือ
โปสเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมที่ 2 การสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน/
แผนผัง ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์
ให้ผู้รับบริการทราบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
5,000.-

3. จานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการ
รณรงค์และต่อต้านการทุจริต
เพื่อสร้าง การรับรู้

254,170
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- กิจกรรมที่ 1 การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
- กิจกรรมที่ 2 การจัดทา
บันทึกข้อตกลง (MOU) การ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระหว่าง ผอ.เขต,
รอง ผอ.เขต, ผอ.กลุ่มทุกกลุม่
ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน
- กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแนว
ทางการต่อต้านการทุจริต
สร้างจิตสานึกเขตสุจริต และ
การ สร้างความรู้ และปลูก
จิตสานึกเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

17,340

1. ร้อยละ 80
ของบุคลากร
ประกาศเจตนารมณ์และมีแนว
ทางการดาเนินงานและการกากับ
ติดตามตามบันทึก
ข้อตกลง

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี และ
เป็นแบบอย่างที่ดี

2.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักต่อการ
ต่อต้านการทุจริต
และผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลากรทุกระดับ
มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต
และมีจติ สานึก
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
61

กิจกรรมที่
1, 2 , 3
กลุ่ม
อานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2. โครงการส่งเสริมบุคลากร
ทาความดี มีวินัยสุจริต จิต
สาธารณะ
- กิจกรรมที่ 1 “ธรรมสวนะ
พัฒนาจิต” นาบุคลากรเข้า
วัดทาบุญ ฟังธรรม เดือนละ
1 ครัง
- กิจกรรมที่ 2 “คนดีศรี
สพม.” มอบเกียรติบัตรให้
บุคลากรผู้ทาความดีในด้าน
ต่าง ๆ เช่น
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต,
ด้านจิตอาสา ฯ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
61

5,000
3. ร้อยละ 80
ของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่

บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมรวมทั้ง
ได้รับการยกย่อง
เชิดชู

กิจกรรมที่ 1
กลุ่ม
อานวยการ
กิจกรรมที่ 2
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

3. โครงการประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานด้าน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
- กิจกรรมการที่ 1 การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี พ.ศ.2561
- กิจกรรมที่ 2 การประชุม
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
61

226,830

1. ร้อยละ 80ของ
บุคลากรมีแนว
ทางการดาเนินงานและการกากับ
ติดตาม ตามแผน
ป้องกันฯ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

บุคลากรทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนป้องกัน
ฯ และวิเคราะห์
ความเสีย่ งด้าน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

2. ระดับค่า
คะแนนเฉลีย่ การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(ITA)

บุคลากรทุกระดับ
มีความรู้ความเข้า
การประเมิน ITA
สามารถ
ดาเนินการได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ส่งผลให้หน่วยงาน
มีผลการประเมิน
สูงขึ้น

กิจกรรมที่ 1
กลุ่ม
อานวยการ
และหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

กิจกรรมที่ 2
กลุ่ม
อานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

- กิจกรรมที่ 3 การประชุม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
สพท. ที่มีผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ปรับปรุง และพัฒนา
- กิจกรรมที่ 4 การประชุม
รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงาน
(ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

2. ระดับค่า
คะแนนเฉลีย่ การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(ITA)

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
61

บุคลากรในสังกัด
ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้และนามา
ปรับปรุงพัฒนา

กิจกรรมที่ 3
กลุ่ม
อานวยการ

หน่วยงานสามารถ
จัดเตรียมความ
พร้อมในการรับ
การประเมินได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

กิจกรรมที่ 4
กลุ่ม
อานวยการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

4. โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใส
ไร้ทุจริต “Zero
Courruption”
- กิจกรรมที่ 1 การสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวทาง
สร้างสรรค์ น่าสนใจ เพื่อ
กระตุ้นให้บุคลากรใน สพม.,
ผู้บริหาร ร.ร. ข้าราชการครู
และประชาชนทั่วไป ได้รู้สึก
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต ได้แก่
1) ข้อความรณรงค์และ
ต่อต้านการทุจริต (ตัวอักษร
วิ่ง) หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่
2) ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เช่น ไวนิล, ป้ายผ้า
3) สติกเกอร์ หรือ โปสเตอร์
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์
และช่องทางการแจ้งเบาะแส
ทาง Line โดยมี QR Cord
-กิจกรรมที่ 2 สร้างคู่มือการ
ปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ
5,000

3. จานวนสื่อหรือ
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์
ในด้านการ
รณรงค์และ
ต่อต้านการทุจริต
เพื่อสร้างการรับรู้

บุคลากรในสังกัด,
ผู้บริหาร ร.ร.,
ข้าราชการครู และ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับการกระตุ้น
และร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
61

กิจกรรมที่ 1
กลุ่ม
อานวยการ
และ
กลุ่ม ICT

กิจกรรมที่ 2
ทุกกลุ่ม

38

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

17,340

กิจกรรมที่
1,2,3
กลุ่มอานวยการ

5,000

กิจกรรมที่ 1
กลุ่มอานวยการ
กิจกรรมที่ 2
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

- กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- กิจกรรมที่ 2 การจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระหว่าง ผอ.เขต,รอง ผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม,ข้าราชการและ
ลูกจ้างทุกคน
- กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการต่อต้านการทุจริต
สร้างจิตสานึกเขตสุจริต และการ สร้างความรู้ และปลูกจิตสานึกเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. โครงการส่งเสริมบุคลากรทาความดี มีวินัยสุจริต จิตสาธารณะ
- กิจกรรมที่ 1 “ธรรมสวนะพัฒนาจิต” นาบุคลากรเข้าวัดทาบุญ ฟังธรรม
เดือนละ 1 ครั้ง
- กิจกรรมที่ 2 “คนดีศรี สพม.” มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรผู้ทาความดี
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความซื่อสัตย์สุจริต, ด้านจิตอาสา ฯ
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
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3. โครงการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
- กิจกรรมที่ 1 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยขน์ทับซ้อน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี พ.ศ.2561
- กิจกรรมที่ 2 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- กิจกรรมที่ 3 การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน สพท. ที่มีผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร้อยละ 90 ขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปรับปรุง และพัฒนา
- กิจกรรมที่ 4 การประชุมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงาน (ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

226,830

กิจกรรมที่ 1
กลุ่มอานวยการ
และหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
กิจกรรมที่ 2, 3
กลุ่มอานวยการ
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4. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต “Zero Courruption”
- กิจกรรมที่ 1 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางสร้างสรรค์ น่าสนใจ
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใน สพม., ผู้บริหาร ร.ร. ข้าราชการครู และประชาชนทั่วไป
ได้รู้สึกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต ได้แก่
1) ข้อความรณรงค์และต่อต้านการทุจริต (ตัวอักษรวิ่ง) หน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่
2) ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต เช่น ป้ายไวนิล, ป้ายผ้า
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต (Zero Corruption)
3) สติกเกอร์ หรือ โปสเตอร์ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ และช่องทางการแจ้ง
เบาะแสทาง Line โดยมี QR Cord บนสติกเกอร์ หรือโปสเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมที่ 2 การสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการเรื่องต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการทราบ

5,000

กิจกรรมที่ 1
กลุ่มอานวยการ
และ กลุ่ม ICT

รวมทั้งสิ้น

254,170

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
(นางมัณฑนา รอทอง)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

กิจกรรมที่ 2
ทุกกลุ่ม

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
(....นายบุญชอบ โตคา.........)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(..............................................)
ตาแหน่ง .........................................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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