ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ กำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 41 ได้ ศึ กษำวิ เ ครำะห์ บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยรั ฐ บำล
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิ กำร ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และ
ผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 มำกำหนดสำระสำคัญ
ของแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41

วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชั่น

พันธกิจ
๑. สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร
๒. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล
๓. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต

เป้าประสงค์
๑. บุ ค ลำกรทุ ก ระดั บ มี จิ ต ส ำนึ ก และพฤติ ก รรมที่ ส ำมำรถแยกแยะระหว่ ำ งผลประโยชน์
ส่ ว นตัว และผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ประพฤติต นเป็น พลเมื องดี มี คุณธรรม จริยธรรม สู่ ก ำรเป็ นบุคคล
ต้นแบบ
๒. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมี ผ ลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ ำหมำย หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย เพื่อผลัก ดันให้ดัช นีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (CPI)
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสำธำรณชนให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรทำงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๒๘

ค่านิยมองค์กร CHAMP
C = Change เปลี่ยนแปลง
H = Harmony ควำมรักใคร่ปรองดอง
A = Accountability ควำมรับผิดชอบ
M = Moral กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์
P = Professionnal กำรทำงำนแบบมืออำชีพ
คติพจน์
“ยิม้ แย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ”

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๒. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมำณ)
๓. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตมีจิตสำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภำพ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑ มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกระบวนกำร
กำรปรั บ สภำพสั ง คมให้ เ กิ ด ภำวะที่ ไ ม่ ท นต่ อ กำรทุ จ ริ ต โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ำรป้ อ งกั น และกำรสร้ ำ งสั ง คม
ด้ว ยกระบวนกำรกล่ อ มเกลำทำงสั ง คมในทุ ก ระดั บ ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย เพื่ อ สร้ ำ งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ ำ น
กำรทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ควำมพอเพี ย ง มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น กำรด ำเนิ น กำรผ่ ำ นสถำบั น หรื อ
กลุ่ ม ตั ว แทนที่ ท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรกล่ อ มเกลำทำงสั ง คม ให้ มี ค วำมเป็ น พลเมื องที่ ดี ที่ มี จิ ต สำธำรณะ
จิตอำสำ และควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำน
กำรทุจริตในทุกรูปแบบ กำรดำเนินกำรจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทำงกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็ จ เพื่อให้ ทุกส่ ว นรำชกำรในสั งกัดกระทรวงศึกษำธิกำร นำไปกำหนดเป็นแผนงำนโครงกำร
ของส่วนรำชกำรต่อไป

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ประยุกต์หลักปรัชญำ
1.๑ นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
ต้ำนทุจริต
1.๒ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และ
รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
เรียนกำรสอนในทุกระดับ
1.๓ พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของ 2.๑ สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต
ชุมชน (Community) และ
2.๒ สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทำงสังคมหรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
2.๓ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้ว งระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ ำนมำจะเห็ น
ได้ว่ำประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประกำรหนึ่งคือกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ของรั ฐ บำลและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ กำรแสดงออกซึ่ ง เจตจ ำนงทำงกำรเมื อ งของประชำชนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ฝ่ ำ ย
ที่ไม่ย อมรั บ และไม่อดทนต่อกำรทุจ ริ ตประพฤติ มิช อบไม่ว่ำจะเป็นรัฐ บำลใดก็ตำมย่อมสะท้อนให้ เห็ น
ถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองอันแน่ว แน่ของประชำชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ต้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำร
แผ่ น ดิน ของรั ฐ บำลและกำรปฏิบั ติง ำนของเจ้ ำหน้ำ ที่รั ฐ เป็น ไปด้ ว ยควำมโปร่ง ใสปรำศจำกกำรทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันแน่วแน่
ของประชำชนจึ งได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่
กำรปฏิบัติอย่ ำงเป็ นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชน
และรัฐบำลมีกำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนำกลไกกำรกำหนดให้ ๑.๑ กำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน
นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำง กำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทำงกำรเมือง
ต่อสำธำรณชน
๑.๒ กำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดทำเอกสำรแสดงเจตจำนงทำงกำรเมือง
ของพรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๒. เร่งรัดกำรกำกับติดตำม
๒.๑ ศึกษำและกำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำง
มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
นักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๒.๒ กำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน
๒.๓ กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมือง
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วน
๓.๑ ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรกำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
กำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
ในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
สำหรับเจตจำนงในกำรต่อต้ำน ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น
กำรทุจริต
๓.๒ ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรกำหนดกลยุทธ์
และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๓.๓ กำรส่งเสริมเจตจำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน
๔. พัฒนำระบบกำรบริหำร
๔.๑ ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณ
งบประมำณด้ำนกำรป้องกันและ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม
ปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้
๔.๒ จัดทำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกัน
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
และปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม
รำยจ่ำยประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ
๕. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุน
๕.๑ กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับ
นิติบุคคล
ภำคเอกชนและภำคประชำชน ๕.๒ พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและ
โดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น ภำคประชำชน
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในกำร
๖.๑ กำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรดำเนินนโยบำย
กำกับดูแลและควบคุมกำร
และกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง
ดำเนินงำนตำมเจตจำนงทำง
๖.๒ จัดทำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต
กำรเมืองของพรรคกำรเมือง
ในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน
ที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) เป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ
พบว่ำ กำรทุจริตเชิงนโยบำยมักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบ
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรกำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมือง กำรใช้อำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริตระยะที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริต เชิง
นโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรนโยบำย ผ่ำนกำรกำหนดมำตรกำร
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กลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (PolicyFormation) ขั้นกำรกำหนดนโยบำย
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy
Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัด ๑.๑ กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง
กั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำน ๑.๒ กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย
ธรรมำภิบำล
๑.๓ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
๑.๔ พัฒนำกรอบชี้นำกำรกำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล
๑.๕ พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator
(PRI)
๑.๖ พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๑.๘ เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ กำรกำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองเกี่ยวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย
๑.๑๐ กำรกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ควำมผิดในทำงบริหำร
๑.๑๑ กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจของฝ่ำยบริหำร
๑.๑๒ พัฒนำนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรนำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย
๒. กำรรำยงำนผลสะท้อนกำร
- บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
(Policy Cycle Feedback)
๓. กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับ - กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
กำรรำยงำนและตรวจสอบ
และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
ธรรมำภิบำลในกำรนำนโยบำย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ
๔.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริต
วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ เชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กร ๔.๒ เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของ
ประเทศไทยให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกำสกำรทุจริตหรือทำให้กำรทุจริต
เกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอำศัยทั้งกำรกำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอื่น ๆ
ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำน ๑.๑ พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันกำรทุจริต
๑.๒ พัฒนำระบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำ
มีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกัน
กำรทุจริต
๒. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้ำงกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต
ยับยั้งกำรทุจริต
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
๒.๓ กำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำข้อเสนอแนะไปสู่
กำรปฏิบัติ
๓. พัฒนำนวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลด
สำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ปัญหำกำรทุจริต
๓.๒ พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้
ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ)
๔. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร
๔.๑ พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. กำรพัฒนำ วิเครำะห์และ
๕.๑ พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
บูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำน ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
๕.๒ กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๖. สนับสนุนให้ภำคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล
ดำเนินกำรตำมหลัก
๖.๒ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำม
บรรษัทภิบำล
หลักธรรมำภิบำล
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง
๗. พัฒนำสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและ
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำม
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน
มำตรฐำนสำกล
กำรทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ สำหรับกำรป้องกัน
กำรทุจริต
๘. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำ
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน กำรป้องกันกำรทุจริต
กำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
กำรทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์
ที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำว จะ
มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement)
กำรตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต และจะมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรพัฒนำกลไก
กำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศำสตร์นี้จะทำให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คดีกำรทุจริตจะถูกดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระทำกำรทุจริต
จะได้รับกำรลงโทษสำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำกำรทุจริต อันจะส่งผล
ให้คดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.1 กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำน
ร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
กำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย
ประสิทธิภำพ
1.๒ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๒. ปรับปรุงกำรตรวจสอบ
2.1 กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบ
ควำมเคลื่อนไหวและควำม
ควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบกำรติดตำม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจำกกำรทุจริต
๒.2 กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนกำรและ
3.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนำกลไกพิเศษในกำร
3.2 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรดำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มี
3.3 กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast Track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 3.4 กำรเพิ่มบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้ 4.1 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของ
กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำร กำรทุจริต
ทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำร 4.2 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล และสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล
4.3 กำรประเมินติดตำมกำรอนุวัติกำรตำมสนธิสัญญำ เพื่อให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยและกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
4.4 กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย
ควำมเร่งด่วน และสถิติกำรทุจริต
4.5 กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้
กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัยในควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๕. บูรณำกำรข้อมูลและข่ำว
5.๑ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำง
กรองในกำรปรำบปรำม
หน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต
กำรทุจริต
5.2 จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
5.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ
หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
๖. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 6.1 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน (Witness) และผู้ให้เบำะแส
คุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) ทีม่ ีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
(Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ ได้
ในกระบวนกำรปรำบปรำม
6.2 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร
กำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริต
6.3 กำรกำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๗. พัฒนำสมรรถนะและ
7.1 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้
องค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของ ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต (Non-training)
เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร
7.2 กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้ ทักษะ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และขีดควำมสำมำรถที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต
(Training)
7.3 กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต
๘. กำรเปิดโปงผู้กระทำควำมผิด - กำรเปิดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำง
ให้สำธำรณชนรับทรำบและ
ในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชน
ตระหนักถึงโทษของกำรกระทำ อย่ำงกว้ำงขวำง
กำรทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร - จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณคดี
ดำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ ทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็นกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น กำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและกำร
จัดกำรกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมิน
และวิธีกำรสำรวจตำมแต่ล ะแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตำมให้หน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงกำรทำงำนรวมไปถึงกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมภำคเอกชนและต่ำงประเทศโดยมีกลยุทธ์กำรดำเนินงำน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษำ และกำกับติดตำม
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรสำรวจตำม
กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)
กำรทุจริต(Corruption
1.2 บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้
Perceptions Index :CPI)
กำรทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
2. บูรณำกำรเป้ำหมำย
2.1 วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันและปรำบปรำม
ยุทธศำสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของ
กำรทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption ๒.2 กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

การติดตามและประเมินผล
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 41 ได้แต่ งตั้งคณะกรรมกำรติ ดตำมและ
ประเมินผลแผนป้องกันกำรทุจริต เพื่อทำหน้ ำที่ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรป้องกันกำรทุจริต
ของหน่วยงำน ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไข
เวลำที่ควรปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์จำกกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ ทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ และ
จำกโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ในแต่ละยุทธศำสตร์รวมถึงนำปัญหำและอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำนไปสู่
กำรปรับปรุงหรือเสริมสร้ำงมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรต่อไป
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