แผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

2
คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดําเนินการภายใตโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และ
เปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบดวย 1)สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสจุ ริต 2)สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3)เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปราม
การทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยสาระสําคัญ
คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สวนที่ 2 บริบททีเ่ กี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว การติดตาม
ประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมสี วนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จนสําเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย
สําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัตริ าชการลดนอยลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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สวนที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ
รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซบั ซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซบั ซอนมากขึ้น ตัวอยางเชน การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอ าชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง
รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ขอ ๑๐.๕ ใช
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซือ่ สัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช
เวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเปน
กรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มงุ สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหงคมไทยมีวินัย
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยาง
มีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกทีม่ ีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดย
ยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณการทุจริตที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนือ่ ง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทัง้ สองฉบับทีผ่ านมาสูก ารปฏิบัติจงึ ไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่
ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน
และภาคประชาสังคม เพือ่ ใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัตกิ ารติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรบั ทราบในทุกปงบประมาณ ทัง้ นี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศทีม่ ีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560–2564) ซึ่งกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรปู กลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพือ่ ใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวน
ราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัตโิ ดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัตริ าชการประจําป โดยให
ยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560–
2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560–2579) จึงนํามาสูก ารจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะ
สงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง
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ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหมีเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขึ้น ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีขอบขายภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบดวย 8 กลุม 1 หนวย ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
3. กลุมบริหารงานบุคคล
4. กลุมนโยบายและแผน
5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. หนวยตรวจสอบภายใน
8. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครอบคลุมพื้นทีจ่ ังหวัดอุดรธานีทั้ง 20 อําเภอ 156 ตําบล 1,880 หมูบาน 101
ชุมชน 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 62 เทศบาลตําบล 114 องคการบริหารสวนตําบล (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 )
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2.1 ขอมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (1 – 499 คน)
ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน)
ขนาดใหญ (1,500 – 2,499 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนขึ้นไป)
รวม

2558
31
21
4
7
63

ปการศึกษา
2559
32
20
4
7
63

2.2 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
ระดับชั้น
ปการศึกษา
2558
2559
มัธยมศึกษาปที่ 1
9,489
9,112
มัธยมศึกษาปที่ 2
9,161
9,478
มัธยมศึกษาปที่ 3
10,120
9,877
มัธยมศึกษาปที่ 4
8,059
7,415
มัธยมศึกษาปที่ 5
8,014
7,709
มัธยมศึกษาปที่ 6
8,983
8,080
รวม
53,826
51,671

2560
33
19
5
6
63

2560
8,994
9,194
9,902
7,429
7,163
7,685
50,367
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2.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล 10 มิถุนายน)
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2558
(ตาม จ 18)
ผูอํานวยการโรงเรียน
63

ปการศึกษา
2559

2560

57

63

รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูผสู อน
พนักงานราชการ

100
2,807
121

89
2,686
99

94
2,823
111

ลูกจางประจํา

134

120

110

3,225

3,051

3,318

รวมทั้งสิ้น

2.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ขอมูล 10 มิถุนายน)
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

2558
1
3
19
34
2
14
73

ปการศึกษา
2559
1
3
17
37
2
13
73

2560
1
3
18
39
2
12
75
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพือ่ เปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมี
การดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครือ่ งมือการประเมินมาใชประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมี
การขยายขอบเขตและพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นตามลําดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปนการ
ประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัตริ าชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีการประเมิน
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงานตลอดจนประเมินผลการปฏิบัตงิ านในภาพรวมทีส่ ะทอนไดจากการรับรูของผูม ีสวนไดสวนเสียภายในและผูมสี วนไดสวนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิ าน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมสี วนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมสี วนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)
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คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ป 2558 - 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2558–2560
แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หนวยงาน
ป 2558
ป 2559
ป 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
73.20
69.01
85.47
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
74.02
81.36
84.70
คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2559-2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของระทรวงศึกษาธิการ
รายดัชนีเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
คะแนน ITA
ดัชนีที่ 1
ดัชนีที่ 2
ดัชนีที่ 3
ดัชนีที่ 4
ดัชนีที่ 5
ภาพรวม
หนวยงาน
ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 69.01 85.47 68.91 74.53 58.17 96.66 90.45 94.46 48.53 87.18 71.99 77.58
จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 พบวา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไดคะแนนการประเมินในดัชนีที่ 1 และ ดัชนีที่ 5 ซึ่งประกอบดวยประเด็นดานความโปรงใส ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
ต่ํากวารอยละ 80 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีจุดบกพรองซึง่ ตองดําเนินการเพื่อปรับปรุงอยางเรงดวนในเรื่อง
ความโปรงใส การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจาง การมีสวนรวมของผูมสี วนไดสวนเสีย การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การจัดการเรื่องรองเรียน
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเปนธรรมในการปฏิบัตงิ าน
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีแนวทาง
และขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบททีเ่ กี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใชกรอบ
แนวทางตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560–2564)
4. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบใหทกุ หนวยงานถือปฏิบัติ
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สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุน
ของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติการบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนัน้ ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการ
พัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560–2579) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรปั ชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบาน
และมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจยั และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ ึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดมี ีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ

13
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะทีส่ อดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูร ักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย 53 ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติ
บรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3) การทุจริตถูกยับยัง้ อยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรบั ความรวมมือจากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับที่สงู ขึ้น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มงุ เนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริม่ ตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนทีท่ ําหนาที่
ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มจี ิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน
การทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
และผลประโยชนสวนรวม
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยาง
จริงจัง
2. สงเสริมใหมรี ะบบและกระบวนการกลอม 2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
เกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูส ําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
เปนเครื่องมือตานทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน
4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
(Community) และบูรณาการทุกภาคสวน 4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และ
เพื่อตอตานการทุจริต
ผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการ
หนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาทีร่ ัฐการแสดงออกซึง่ เจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ
มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
และการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ ัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียทุ ธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
โดยเปนยุทธศาสตรทมี่ ุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรือ่ งการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดง
1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอ เลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง
สาธารณชน
1.1 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริต
และเผยแพรใหแกประชาชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
ของนักการเมืองและเจาหนาทีร่ ัฐในทุกระดับ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาทีร่ ัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รฐั
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและ
3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัตเิ จตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
มาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต การทุจริตทัง้ ในระดับชาติและทองถิ่น
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการ
4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรปู ระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรบั การ เพียงพอและเหมาะสม
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มสี ัดสวน
4.2 จัดทําแผนการปฏิรปู ระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการแกปญหา
เหมาะสม
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริต
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
สําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหการ 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
สนับสนุนทุนตั้งตน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุม 6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ
การดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
พรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหา
เสียงไวกบั ประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล
ซึ่งจากผลการวิจัยทีผ่ านมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มงุ ปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริม่ ขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
1.1 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายทีผ่ ิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปนความผิดในทางบริหาร
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูก ารปฏิบัติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
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กลยุทธ
2. การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมกี ารศึกษาวิเคราะห ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ
4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มงุ เนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิง่ ขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกทีส่ ามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยัง้ การทุจริตสูก ารปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดขั้นตอน หรือกระบวนการ
ลดปญหาการทุจริต
ใชดุลยพินิจของเจาหนาทีร่ ัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูล
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication : IMC) เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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กลยุทธ
5. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการ
ประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานเพือ่ เชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลัก
บรรษัทภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางตามกลยุทธ
5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตอยางเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรค 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพ
ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
และเปนไปตามมาตรฐานสากล
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตาม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
Convention against Corruption : UNCAC)
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรการปฏิรปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรทมี่ ุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการ
ปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุง เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้
จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรบั การลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวทีจ่ ะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมี
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงได
ประสิทธิภาพ
โดยงาย
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรือ่ งรองเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความ 2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนีส้ ิน
ถูกตองของทรัพยสินและหนีส้ ิน
รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพยสินคืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิง่ ขึ้น
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ประสิทธิภาพ
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐตนสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการ
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสนธิสญ
ั ญาและมาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสนธิสญ
ั ญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหายความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาทีร่ ัฐ
5. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปราม
5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสือ่ มวลชน สื่อสาธารณะหนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผู 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือ
แจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาที่ใน
และสรางความมั่นใจแกผูถูกคุม ครองได
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการ 7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่
ของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะและขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทา
ทันตอพลวัตของการทุจริต (Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาทีป่ ราบปรามการทุจริต

24
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
8. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชน
- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรู
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต ของสาธารณชนอยางกวางขวาง
เมื่อคดีถึงทีส่ ุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทจุ ริต
- จัดใหมที รัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิม่ ขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความ
ระหวางประเทศ
รวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูก ารทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษา
วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู 1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับ
การทุจริต(Corruption Perceptions Index :CPI)
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ (CPI)
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
(ยุทธศาสตรที่ 1-ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูก ารทุจริต (CPI) ของประเทศ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
Index : CPI) ของประเทศไทย
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ดาน
ดานที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินทีม่ ีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่
ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได แตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมา ระบบราชการและเจาหนาทีบ่ างสวนกลาย
เปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิน่ จนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและ
ยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทัง้ ยังไมอาจใชกลไกเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซอน
ใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรปั ชั่น สรางความ
ไมเปนธรรมและเหลือ่ มล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหงเกี่ยวกับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐทีม่ อี ํานาจ
หนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยดื ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การ
บริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต
ระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามทีก่ ฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพือ่ ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายกําหนด
ผูรบั ผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอให
เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
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10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทัง้ ในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใน
ตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชมุ ชนตางๆ เพื่อใหประชาชน
สามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลเล็กทรอนิกส
ที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบ
พิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาทีฝ่ ายตางๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซือ่ สัตยสุจริต ควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทัง้ ของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทบั ซอนในภาครัฐทุกระดับ
โดยถือวาเรื่องนีเ้ ปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรือ่ งที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกรูปดานทัง้ จะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน
การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินจิ ของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคํา
วินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมอื ในการปฏิบัติราชการ
10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆที่จัดตัง้ ขึ้นเพื่อสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุม ครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปนทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบ
นโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรงใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเปนยุคทีร่ ะทรวงศึกษาธิการ
มีความโปรงใสที่สุดในประวัติศาสตร จะไมมีใตโตะ หลังโตะ หลังบาน ตามน้ําใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานทั้งสามทาน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพื่อขอรับผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งทีส่ ําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็ก
ใหโตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไมโกง ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมโกงมีวิธีการเดียว ก็คือ ใหเกลียดการโกง
และจะไดไมทํา
คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(1) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล
การดําเนินงาน ใหเปนไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 อยางเครงครัด
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 “ยึดมั่นคุณธรรมและความโปรงใส ตอตานการทุจริต”
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ไมนอยกวารอยละ 85
2. รอยละของผูเ ขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. รอยละของผูเ ขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม รอยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
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ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการ
ปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม
และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จเพื่อใหทกุ สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการตอไป
งบประมาณ
เปาประสงค
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
บุคลากรทุกระดับมี 1. การประกาศเจตนารมณ
1. การประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบาย
1. รอยละของความ สําเร็จในการ
จิตสํานึกและ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย
- การประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ
พฤติกรรมที่
สุจริตและกําหนดนโยบาย
สุจริต
สามารถแยกแยะ คุณธรรมและความโปรงใสในการ - การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ระหวาง
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ผลประโยชน
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการให
สวนตัวและ
และรับของขวัญ เพื่อใหบุคลากร ถือปฏิบัติใหเปนไป
ผลประโยชน
ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการ
สวนรวม ประพฤติ
สงเสริมการตอตานการทุจริต
ตนเปนพลเมืองดี 2. สรางจิตสํานึกที่ตัวบุคคลให
2. ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและ 2. รอยละของจํานวนบุคลากรผูเขารวม
90,000
มีคุณธรรม
ตระหนักรูถึงปญหาและ
ไมทนตอการทุจริต
กิจกรรมมีความตระหนักรู และไดรบั การ
จริยธรรม สูก าร
ผลกระทบของการทุจริต ใหดํารง 3. ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวาง
ปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมที่ไม
เปนบุคคลตนแบบ ตนอยางมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
ยอมรับการทุจริต
3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให - อบรมพัฒนาบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม สราง
3. รอยละของจํานวนบุคลากรเปาหมายมี
สามารถแยกแยะระหวาง
ความรูการกระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน
ความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ผลประโยชนสวนตัว และ
และศึกษาดูงาน
ตามแนวทางเรือ่ งผลประโยชนทับซอน
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เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผลประโยชนสวนรวมในการ
ดําเนินงาน
4. สงเสริมการสรางคุณธรรมและ 4. สงเสริมกิจกรรมทําความดี เพือ่ สาธารณะแบงปน
จริยธรรมในการปฏิบัตงิ านเพือ่
ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต
ตอตานการทุจริต
จิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

4. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัตหิ นาที่

งบประมาณ
(บาท)
-
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มงุ เนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิง่ ขึ้น
เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย หรือ
สูงกวาเปาหมาย
เพื่อผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณ
คอรรปั ชัน(CPI)
ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น
2. เสริมสราง
ภาพลักษณที่ดี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเชื่อมั่นใน

1. พัฒนาและยกระดับการทํางาน
ใหสอดคลองกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)

1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
- การเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ประจําป 2561
- การประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2561

1. คาคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

3. สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค เพื่อใหเขาถึง
ไดงาย นาสนใจ และกระตุนใหประชาชนรูส ึกรวมเปน
สวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตานการทุจริต

3. จํานวนรูปแบบการประชาสัมพันธ
ในดานการตอตานการทุจริต เพื่อสราง
การรับรู

2. ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสูก ารปฏิบัติ
3. สรางการรับรูเ กี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และการดําเนินงาน
ในดานการสงเสริมจริยธรรม
และตอตานการทุจริต

2. หนวยงานมีแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําป 2561

งบประมาณ
(บาท)
35,000

-

25,000
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เปาประสงค
กระบวนการทา
งาน ดานการ
ปองกัน
และปราบปราม
การทุจริต

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ภายใตหัวขอ
“สพท.ยุคใหม โปรงใส ไรทจุ ริต Zero Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร “สพท.Zero Corruption”
- สติ๊กเกอรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน
- คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน (กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO CORRUPTION JOURNAL
ประจาป 2561
4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา 4. การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร
สาระ และชองทางใหเหมาะสม ประชาสัมพันธโดยการ มีสวนรวมของผูร ับบริการและ
สอดคลองกับความตองการของ ผูมสี วนไดเสีย
กลุมเปาหมายทุกระดับ

ตัวชี้วัด

4. รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการตอระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อตอตานการทุจริต
(ชองทาง/การนําเสนอขอมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61
1. การประกาศ
รอยละ80 ของ การออก/ติดตาม
เจตนารมณ/กําหนด
ความ สําเร็จใน แนวทางการ
นโยบาย
การปฏิบัตงิ าน ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ตามแนวทาง
การใหและรับ
ปฏิบัติ
ของขวัญ เพื่อให
บุคลากร ถือ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามนโยบายของ
รัฐบาล และ
นโยบาย
กระทรวง ในการ
สงเสริมการ
ตอตานการทุจริต
2. การจัดทําแผนปฏิบัติ หนวยงานมีแผน สํานักงานเขต
ปฏิบัติการปองการปองกัน และ
พื้นที่การศึกษา
กันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตของ การทุจริต ประจําป ดําเนินงานเปนไป
สํานักงานเขตพื้นที่
ตามเปาหมาย
2561
การศึกษา ประจําป 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61
3. กิจกรรมประชุมเชิง
รอยละ 80 ของ บุคลากรทุกระดับ 35,000
ปฏิบัติการ "การกระทําที่ จํานวนบุคลากร มีจิตสํานึกและ
ถือเปนเรื่องผลประโยชน ที่เขารวมการ พฤติกรรมที่
ทับซอน"
ประชุม
สามารถแยกแยะ
มีความตระหนัก ระหวาง
และปฏิบัตหิ นาที่ ผลประโยชนสวน
ใหเปนไปตาม ตนและ
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน
ผลประโยชน
สวนรวม
ทับซอน
ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สูก าร
เปนบุคคล
ตนแบบ

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61
4. สงเสริมกิจกรรมทํา
รอยละ 80 ของ บุคลากรทุกระดับ
กลุม
ความดี เพื่อสาธารณะ
จํานวนบุคลากรที่ มีจิตสํานึกและ
อํานวยการ
แบงปน ลดความเห็นแกตัว ไดรับการพัฒนา พฤติกรรมที่
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย ความรูเกี่ยวกับ สามารถแยกแยะ
สุจริต จิตสาธารณะ
คุณธรรมและ ระหวาง
จริยธรรมและ ผลประโยชนสวน
สามารถนํา
ตนและ
ความรูที่ไดรับไป ผลประโยชน
ประยุกตใชใน สวนรวม
การปฏิบัตหิ นาที่ ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สูก าร
เปนบุคคล
ตนแบบ
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย งบประมาณ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61
5. อบรมพัฒนาบุคลากร 2. รอยละ 80 บุคลากรทุกระดับ 90,000
คุณธรรม จริยธรรม สราง ของจํานวน
มีความตระหนักรู
ความรูการกระทําที่ถือเปน บุคลากร
และไดรับการ
เรื่องผลประโยชนทบั ซอน ผูเขารวมกิจกรรม ปลูกฝงใหมี
และศึกษาดูงาน
มีความตระหนักรู ทัศนคติและ
และไดรับการ คานิยมที่ไม
ปลูกฝงใหมี
ยอมรับการทุจริต
ทัศนคติและ
ปฏิบัติหนาที่
คานิยมที่ไม
ใหเปนไปตาม
ยอมรับการทุจริต แนวทางเรื่อง
3. รอยละ 100 ผลประโยชนทับ
ของจํานวน
ซอน
บุคลากร
เปาหมายมีความ
ตระหนักและ
ปฏิบัติหนาที่

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61
ใหเปนไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับ
ซอน
6. สรางสื่อประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ 25,000
กลุม
รณรงคตอตานการ - โรลอัพขนาด
แนวสรางสรรค เพื่อให
อํานวยการ
เขาถึงไดงาย นาสนใจ และ ทุจริต 5 รูปแบบ 1.2 x 2.4 เมตร
ภายใตหัวขอ
กระตุนใหประชาชนรูสึก
“สพท.ยุคใหม
รวมเปนสวนหนึง่ ในการ
โปรงใส ไรทจุ ริต
ตอตานการทุจริต
Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร
“สพท.Zero
Corruption”

39

กิจกรรม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ตัวชี้วัด
เปาหมาย งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61
- สติ๊กเกอร
ประชาสัมพันธ
ชองทางการ
รองเรียน
- คูมือปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน (กรณีศึกษา
ที่อาจเกิดขึ้น/Do
& Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจาป 2561
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
โครงการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต
ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
- อบรมพัฒนาบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม สรางความรูก ารกระทําที่ถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนและศึกษาดูงาน
โครงการสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต
กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ
โครงการยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหวยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป 2561

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

90,000

-

กลุมอํานวยการ

35,000

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

125,000
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชน
- กิจกรรมสรางการรับรูเ กี่ยวกับบทบาทหนาที่ และการดําเนินงาน ในดานการสงเสริม
จริยธรรมและตอตานการทุจริต
รวมทั้งสิ้น
ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

125,000
25,000

กลุมอํานวยการ

150,000

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นางกรรณิการ มวงมิตร)
ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

(นายมรกต กลัดสอาด)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตําแหนง ...............................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

