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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงา น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงรายละเอีย ดวิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิจ และยุ ท ธศาสตร์ข องแผนปฏิ บั ติก ารฯ ดังกล่ าว
ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จน
สาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
ข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ภารกิจและอานาจหน้าที่
สภาพทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์หลัก
ส่วนที่ ๓
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ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศนโยบายในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด้ า นการส่ ง เสริ ม
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่มีธ รรมาภิบ าลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ
ข้อ 10.5 ใช้ม าตรการทางกฎหมาย การปลู กฝั งค่านิ ยม คุ ณ ธรรม จริยธรรมและจิ ตส านึ กในการรักษาศัก ดิ์ศ รี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ งมี ขั้ น ตอนยื ด ยาวใช้ เวลานาน ซ้ าซ้ อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต และนโยบายปราบปรามการทุ จ ริ ตของรัฐ บาล ที่ มุ่ งส่ งเสริม ปลู ก จิตส านึ ก ให้ สั งคมไทยมี วินั ย และยึด มั่ น
ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาเครือ ข่ายป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต อย่างบู รณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่ มี อิ ส ระอย่ างแท้ จ ริ ง ในการตรวจสอบ ควบคุ ม กระจาย ถ่ ว งดุ ล อ านาจ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์
การทุจริตที่มีการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตให้ ส อดคล้ องกับ สภาพปั ญ หาและสถานการณ์ การดาเนิน งาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์ การทุจ ริ ตที่ ประชาชนและหน่ วยงานต่าง ๆ ต้ องเผชิญอยู่จริง ต้ องมี การคานึ งถึ งบทบาทของทุ กภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก กระบวนการ ตั้ ง แต่ กระบวนการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ ฯ การแปลงยุ ทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ
ในทุ ก ปี ง บประมาณ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุ จ ริ ต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพั น ธกิ จหลั กเพื่ อสร้ างวั ฒ นธรรมการต่ อต้ านการทุ จริ ต
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ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่ าดัช นีก ารรับ รู้การทุจ ริต (CPI) สู งกว่าร้อยละ 50 เพื่ อให้ เป็ น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบั ติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
1. ภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการกากับ ดู แลของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่น รวมทั้ งบุ ค คล องค์ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น อื่ น ที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
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9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสานส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. สภาพทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี เลขที่ 118
หมู่ที่ 1 ตาบลบางมัญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 เบอร์โทร 036-507454
โทรสาร 036-507445 www.secondary5.obec.go.th มี ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด จ านวน 64 โรงเรีย น
กระจายอยู่ในท้องที่ 4 จังหวัด ดังนี้

ชัย นาท 13

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
2,469.74 ตารางกิโลเมตร จังหวัดชัยนาทมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
• ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
• ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อาเภอ ประกอบด้วย
1. อาเภอเมืองชัยนาท
2. อาเภอวัดสิงห์
3. อาเภอสรรคบุรี
4. อาเภอหนองมะโมง
5. อาเภอมโนรมย์
6. อาเภอสรรพยา
7. อาเภอหันคา
8. อาเภอเนินขาม
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จานวน 13 โรงเรียน จานวนนักเรียน 9,679 คน
N

อ.ม โนรม ยี

b

โร งเร ีย น อ ีล ีต ไ พ บ ีล ย ีช น ีป ถ ีม ภ ี

b

b โร งเร ีย น ส าค ร พ ีท ย า ค ม

W

E
S

โร งเร ีย น ศ ร ีส โม ส ร ว ีท ย า

อ.ห น องม ะ โม ง

b

โร งเร ีย น ว ีด ส ีง ห ี

อ.วีด ส ีงห ี

อ.เม ีอ งชีย น าท

b

โร งเร ีย น ช ีย น า ท พ ีท ย าค ม

b

โร งเร ีย น ห ีน ค า ร าษ ฏ ร ีร ีงส ฤ ษ ด ี

อ.ห ีน คา
อ.เนีน ข าม

b
โร งเร ีย น ห ีน ค า พ ีท ย า ค ม
b
โร งเร ีย น เน ีน ข า ม ร ีฐป ร ะช าน ีเค ร าะ ห ี

อ.ส รรพ ยา

b โร งเร ีย น ส ร ร พ ย า วีท ย า
b
โร งเร ีย น บ ีญ นา ค พ ีท ย า ค ม
b
b
โร งเร ีย น ช ย า น ีก ีจ พ ีท ย าค ม
โร งเร ีย น ห ีว ย ก ร ด วีท ย า
b

โร งเร ีย น ค ีร ีป ร ะ ช า ส ร ร ค ี

อ.ส รรคบ ีรี
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จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้าลพบุรี มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 133
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี มี อาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
• ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
• ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยการปกครอง การปกครองออกเป็น 11 อาเภอ ประกอบด้วย
1. อาเภอเมืองลพบุรี 2. อาเภอโคกเจริญ
3. อาเภอโคกสาโรง
4. อาเภอชัยบาดาล
5. อาเภอท่าวุ้ง
6. อาเภอท่าหลวง
7. อาเภอบ้านหมี่
8. อาเภอพัฒนานิคม
9. อาเภอลาสนธิ
10. อาเภอสระโบสถ์ 11. อาเภอหนองม่วง
มีโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จานวน 25 โรงเรียน จานวนนักเรียน 21,787 คน
N
W

E
S

อ.ลำสน ธี

อ.โคก เจรีญ
โรงเรียน โคก เจ รีญ วีทย า โร งเร ียน ยางร ากวีทย า
b
b

b

อ.หนอ งมีวง

โรงเรีย น เฉล ีมพ ระ เกียรตีส มเดีจ พ ระ ศรีนคร

โรงเรีย น หน องมีวง วีทย า

อ.สระโบ สถี
b

b

bอ.ชียบ าดาล

โร งเรีย น สร ะโบ สถีว ีท ย าค าร

อ.บีานหม ี โรงเรีย น โคก ส ำโรง วีทย า
โร งเร ียน ปียะบีตรี b
b
อ.โคกสำโรง
โรงเรียนบ ีานหม ีวีท ยา b
b
อ.ทีาวีีง
โร งเรีย น ทีาว ีงว ีทย าค าร b

b

โร งเร ียนบ ีาน ชีวีทย า

b

โรงเรีย น โคก กะ เทีย มวีท ย าล ีย

b

โรงเรีย น พ ระ น าราย ณ ี

โรงเรีย น บีาน เบีกวีท ย าคม

b bโร งเรีย น บ ีาน ขีอ ยว ีทยา
b

โรงเรียนด งต าล วีทยา

อ.ทีาหลวง
b

โร งเร ียน ทีาหลวงวีทยาค ม

b

โรงเรียน โคกสล ีงวีท ยา

อ.พีฒนานีคม
b

อ.เมี
องลพบ
ีรีb โร งเร ียน พีฒน าน ีคม
b b
โรงเรีย น โคกต ีมว ีทย า

โรงเรีย น พ ีบ ีล วีท ย าล ีย

โรงเรีย น ชีย บ าดาล วีท ย า

โร งเรีย น ชีย บ าด าล พีทย าค ม

โรงเรีย น จ ีฬ าภ รณ ร าช ว ีทย าล ีย ล พ บ ีรี

bโรงเรียนลำสนธีวีทยา

bโรงเรียน ขีนรามวีทยา
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จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
• ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดนครสวรรค์
• ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อาเภอ ประกอบด้วย
1. อาเภอเมืองสิงห์บุรี
2. อาเภอบางระจัน
3. อาเภอค่ายบางระจัน
4. อาเภอพรหมบุรี
5. อาเภอท่าช้าง
6. อาเภออินทร์บุรี
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จานวน 12 โรงเรียน จานวนนักเรียน 7,226 คน

ดังนี้
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จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา
12 พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
(บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้าเจ้าพระยาถึงตลาดท่ าเตียน
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศ
ตะวันตกและส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 968.372
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้
• ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
• ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อาเภอ ประกอบด้วย
1. อาเภอเมืองอ่างทอง
2. อาเภอไชโย
3. อาเภอป่าโมก
4. อาเภอโพธิ์ทอง
5. อาเภอแสวงหา
6. อาเภอวิเศษชัยชาญ
7. อาเภอสามโก้
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จานวน 14 โรงเรียน จานวนนักเรียน 11,432 คน
N

อ.แสวงหา bโรงเรียนแสวงหาวีทยาคม

W

โรงเรียนรีีวหวีาวีทยาคม

S

b
อ.โพธีีทอง

b
โรงเรียนโพธีีทองพีทยาคม

อ.สามโกี
b

E

b

โรงเรียนโพธีทอง"จีนดามณี"

bโรงเรียนราชสถีตยีวีทยา
อ.ไชโย

bโรงเรียนวีเศษไชยชาญ"ตีนตีวีทยาภีมี"
bโรงเรียนสตรีอีางทอง
โรงเรียนสามโกีวีทยาคม
b
b
โรงเรียนวีเศษชียชาญวีทยาคม อ.เมีองอีางทอง โรงเรียนอีางทองปีทมโรจนีวีทยาคม
bโรงเรียนโยธีนบีรณะ
b อ.วีเศษชียชาญ
โรงเรียนไผีวงวีทยา
อ.ปีาโมก
bโรงเรียนปาโมกขีวีทยาภีมี
bโรงเรียนบางเสดีจวีทยาคม
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3. โครงสร้างการบริหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
แผนภูมิโครงสร้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล (ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภายใน
รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ

ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1. นายธวัช แซ่ฮ่า
๒. นายชูเกียรติ บุญรอด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
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ผูอ้ านวยการกลุ่ม / หน่วย
๑. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม
2. นางอรุณี กลับดี
3. นางสาวอุสา กลับหอม
4. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
๕. นางญาณิศา แสงสว่าง
๖. นางนันทพร มั่นทัพ
๗. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา
๘. นางสุรางค์ นกสี
๙. นางพิศมัย สีแตง

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

4. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 256๑)
• ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 64 โรงเรียน
ดังนี้
▪ จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน
จานวนนักเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนโรงเรียน

ตั้งแต่ 1 - 499 คนลงมา
ตั้งแต่ 500 - 1,499 คน
ตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวม

▪ ขนาดโรงเรียนจาแนกตามจังหวัด
จังหวัด
ขนาดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ ใหญ่
กลาง
ชัยนาท
1
2
2
ลพบุรี
๒
๓
11
สิงห์บุรี
1
3
อ่างทอง
2
5
รวม
๖
๕
21

เล็ก
8
9
8
7
32

32
21
๕
๖
64

รวมทั้งหมด
13
25
12
14
64

จานวน
นักเรียน
9,6๘๘
21,๖๕๕
๖,๙๙๔
๑๑,๒๔๕
50,124
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ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งสิ้น

▪ ข้อมูลนักเรียนจาแนกตามระดับการศึกษา ของ สพม.5
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
๔,๔๖๓
4,๖๗๘
๙,๑๔๑
2๕๙
4,3๑๐
4,7๖8
9,๐๗๘
26๑
4,๓๕๔
4,๗๖๒
9,1๑๖
26๔
1๓,๑๒๗
14,2๐๘
๒๗,๓๓๕
78๔
3,๐๒๔
4,๖๑๕
7,๖๓๙
๒๔๖
2,8๖4
4,๔๙๙
7,๓๖๓
2๔๘
2,7๐๗
4,๕๓๘
๗,๒๔๕
2๕๕
8,๕๙๕
13,๖๕๒
22,๒๔๗
7๔๙
2๑,๗๒๒
2๗,๘๖๐
๔๙,๕๘๒
1,5๓๓

• ข้อมูลบุคลากร

ห้อง : นักเรียน

๑ : ๓๕
๑ : ๓๕
๑ : ๓๕
๑ : ๓๕
๑ : ๓๑
๑ : ๓๐
๑ : ๒๙
๑ : ๓๐
๑ : ๓๒

ที่มาของข้อมูล : ประมวลผลจากโปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 256๑

โรงเรียน

ครูผู้ช่วย/
ครู/ไม่มีวิทย
ฐานะ

ชานาญ
การ

ชานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

รวมทั้งหมด

ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวมทั้งหมด

1๙๖
๓๘๕
1๓๐
25๒
9๖๓

102
๓๒๖
10๔
1๔๖
67๘

๒๓๔
๔๘๕
๑๖๘
2๑1
1,๐๙๘

๑
๓
2
๖

5๓๓
1,๑๙๙
4๐2
6๑๑
2,๗๔๕

• จานวนบุคลากรในสังกัดทั้งหมด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สพม. 5
รองผู้อานวยการ สพม. 5
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)

โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน

จานวน (คน)
ตาแหน่ง
1
ผอ.โรงเรียน
๑
รอง ผอ.โรงเรียน
๑๑
ครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
2๗
ตามมาตรา 38 ค.(2)

จานวน (คน)
6๐
๔๑
2,๖๔๐
๑
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
5
พนักงานราชการ
1
ลูกจ้างประจา
3
ลูกจ้างชั่วคราว
1๔
รวม
5๘

โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินประมาณ
รวม

๓๕
1๓๔
1๒๑
3,๐๓๖

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 256๑
๕. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and

Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุ ก มิ ติ ตั้ งแต่ก ารบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารและการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน มี การประเมิ น
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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)
เครื่ องมือในการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
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คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ปี 2558 - 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2561 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๘๖.๔๕ ๘๖.๙๔ ๘๖.๗๓
๘๖.๙๒
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
76.11 80.66 84.92
85.12
คะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ปี 2560 - 2561
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๕ รายดั ช นี เปรียบเที ย บ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕

คะแนน ITA
ดัชนีที่ 1
ดัชนีที่ 2
ดัชนีที่ 3
ดัชนีที่ 4
ดัชนีที่ 5
ภาพรวม
ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61
๘๖.๗๓ ๘๖.๙๒ ๗๙.๐๘ ๗๔.๘๖ ๙๕.๒๒ ๙๒.๔๖ ๙๖.๕๙ ๙๖.๑๙ ๙๕.๑๙ ๘๓.๔๔ ๖๙.๗๒ ๙๐.๕๖

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้คะแนนการ
ประเมินในดัชนีที่ ๑ ดัชนีความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม และการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด้านการมีส่วนร่วม และการจัดซื้อจัดจ้าง ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๕ มีจุดบกพร่องในเรื่องการมีส่วนร่วม และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
สรุปผลการประเมิน ITA ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในภาพรวมระดับประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 256๑
ดัชนีกรอบ
การประเมิน
1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อม
รับผิด
3. ความปลอด
จากการทุจริต
4. วัฒนธรรม
องค์กร

ระดับ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน

ปี 2558
สพม.5 สพฐ.
71.64
18.63
65.71
11.83
92.28
20.30
60.23
9.60

ปี 2559
สพม.5 สพฐ.
88.11 79.90
22.91 20.78
89.48 79.85
16.11 14.37
87.07 92.90
19.15 20.44
89.67 71.59
14.35 11.45

ปี 2560
สพม.5 สพฐ.
79.08 81.24
20.56 21.12
95.๒๒ 92.84
17.14 16.71
96.59 93.37
21.25 20.54
95.๑๙ 72.78
15.23 11.65

ปี 256๑
สพม.5 สพฐ.
๗๔.๘๖ ๗๖.๒๗
๑๙.๔๖ ๑๙.๘๒
๙๒.๔๖ ๘๕.๖๒
๑๖.๔๔ ๑๕.๔๒
๙๖.๑๙ ๘๘.๓๔
๒๑.๑๖ ๑๙.๔๕
๘๓.๔๔ ๘๑.๙๔
๑๓.๓๕ ๑๓.๑๓
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ดัชนีกรอบ
การประเมิน
5. คุณธรรม
ในหน่วยงาน
รวม 5 ดัชนี

ระดับคะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย
ระดับความ
โปร่งใส

ปี 2558
สพม.5 สพฐ.
77.22
13.90
86.45 74.02

ปี 2559
สพม.5 สพฐ.
80.14 79.54
14.42 11.32
86.94 81.36

ปี 2560
สพม.5 สพฐ.
69.7๒ 81.56
12.55 14.68
86.73 84.70

ปี 256๑
สพม.5 สพฐ.
๙๐.๕๖ ๘๗.๕๘
๑๖.๓๐ ๑๕.๗๖
๘๖.๙๒ ๘๕.๑๒

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

สูง

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256๒ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทกุ หน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อ
เป็นกรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบ าลในการบริห ารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุทธศาสตร์ช าติ (วิสั ยทัศน์ ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒ นาระยะ 5 ปี เพื่อให้ บรรลุ
วิสั ยทั ศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืนเป็นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้วยการพั ฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขั น ได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒ นาเสริมสร้ างศักยภาพการผนึกกาลั งป้ องกัน ประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
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(5) การลงทุนพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ 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
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย 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
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต ” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒ นธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ท าหน้ าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคมให้ มี ความเป็ น พลเมืองที่ ดี ที่ มีจิต สาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
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การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้ น การประเมิ น นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้ น ป้ อ นข้ อ มู ล กลั บ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วดั ความเสีย่ งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
๒.๑ บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ ๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส และไร้การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึง่
ยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูก
ดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรง
กลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
กรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด ๘.๑ การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
ให้สาธารณชนรับทราบและ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
ตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๙.๑ จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การทามาหากินและการดารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็น
สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นาประเทศ
เพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยัง
ไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อน
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้
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10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ มีเส้นทางการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น
และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน
เป็นสาคัญ
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่ อ งที่ ต้ อ งแทรกอยู่ ในการปฏิ รู ป ทุ ก รู ป ด้ า นทั้ ง จะเร่ ง รั ด การด าเนิ น การต่ อ ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวิ นั ยและคดี รวมทั้งให้ผู้ บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
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10.7 ส่ งเสริมและสนั บ สนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่ อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส
และ Anti-Corruption ซึ่ งจะเป็ น ยุ ค ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การมี ค วามโปร่งใสที่ สุ ด ในประวัติ ศ าสตร์ จะไม่ มี ใต้ โต๊ ะ
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ค
ว
า
ม
ไม่ โกง ด้ วยการปลู กฝั งการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีก ารเดี ยว ก็คื อ
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้อ งกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(2) ในกรณี การจั ดซื้อจัดจ้างของส่ วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ ให้ หั วหน้าส่ ว นราชการและ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ าที่ ในการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ น งาน ให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

สพม. 5 ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
1. สร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านมาตรการป้องกันและต่อต้าน
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อการต่อต้านการทุจริต
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต
๔. สร้างกลไกลการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕
เป้าประสงค์
เพือ่ ผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริตเป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป
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โครงการ/กิจกรรม

๑. บุคลากรทุก
ระดับมีจิตสานึก
และพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

1. ประกาศเจตนารมณ์
กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การติดตามแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้และรับของขวัญ
เพื่อให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวง
ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต
- จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมในองค์กร

2. สร้างจิตสานึกที่
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหา
และผลกระทบของ
การ ทุจริต ให้ดารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรี
และมีเกียรติภูมิ
3. ปรับฐานความ
คิดบุคลากรให้
สามารถ แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ในการดาเนินงาน

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกระทา
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
- การสร้างความรับรู้

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความ
สาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

2. ร้อยละของจานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติ และค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต
3. ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

งบประมาณ
(บาท)
-

๒๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐
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โครงการ/กิจกรรม

เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร
ข้าราชการและบุคลากร
4. ส่งเสริมการ
4. โครงการเสริมสร้าง
สร้าง คุณธรรมและ คุณธรรม จริยธรรมและ
จริยธรรมในการ
ธรรมาภิบาลเขตพื้นที่
ปฏิบัติงานเพื่อ
การศึกษาป้องกันการ
ต่อต้านการทุจริต ทุจริต ปี ๒๕๖๒
- ประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารงาน
ตามรอยพระยุคลบาท
- กิจกรรมประชุม
สัมมนาโดยกระบวนการ
PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสู่
“เขตสุจริต”
- กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร สพม.๕ สร้าง
ความรับรู้ ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
สร้างคู่มือปฏิบัติงาน สู่
ความเป็นเขตสุจริต

ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)

๑๖๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัด

1. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มี

1. พัฒนาและยก
ระดับการทางาน

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม

งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐
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ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

ให้สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

โครงการ/กิจกรรม

ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการเตรียมรับการ
ประเมิน ITA ปี ๒๕๖๒
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนรับการ
ประเมิน ปี 2562
- สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจกับ
บุคลากรตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
2. ขับเคลื่อน
2. การจัดทา
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ยุทธศาสตร์ด้าน
และปราบปรามการ
การป้องกันและ
ทุจริตของสานักงานเขต
ปราบปรามการ
พื้นที่การศึกษา
ทุจริต และ
ประจาปี 2562
ประพฤติมิชอบ
๓. การจัดทารายงานผล
สู่การปฏิบัติ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี ๒๕๖๒
2. เสริมสร้าง
3. สร้างการรับรู้ ๔. สร้างสื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีใน เกี่ยวกับบทบาท ประชาสัมพันธ์
องค์กรและ
หน้าที่ และการ
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้
สาธารณชนให้เกิด ดาเนินงาน ในด้าน เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
ความเชื่อมั่นใน
การส่งเสริม
และกระตุ้นให้ประชาชน
กระบวนการ
จริยธรรม และ
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
ทางาน ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการทุจริต
ป้องกันและต่อต้าน
“Zero Corruption”
การทุจริต
4. พัฒนารูปแบบ 4. การจัดทาและ
วิธีการ เนื้อหาสาระ ดาเนินการตาม
และช่องทางให้
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี 2562

๕,๐๐๐

๓. หน่วยงานมีรายงาน
ผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตฯ
ประจาปี ๒๕๖๒
๔. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้

๕,๐๐๐

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

-

35
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับ

ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
- การติดตามแนวทาง การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ

เป้าหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร/
บุคลากร และ
ผู้บริหาร
สถานศึกษารวม
๑๒๔ คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรม ที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็น

-

พลเมืองที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยม การ
ต่อต้านและไม่ทน ต่อการ
ทุจริต
- จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัด

๒. ร้อยละของ
จานวน บุคลากร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยม ที่ไม่
ยอมรับการทุจริต

เป้าหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
๒๕,๐๐๐
ผู้บริหาร/
บุคลากร และ
รวม ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้
และได้รับ การ
ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต
3. ปรับฐานความคิดให้ 3. ร้อยละของ เชิงปริมาณ
๔๕,๐๐๐
สามารถ แยกระหว่าง
จานวน บุคลากร ผู้บริหาร/
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ เป้าหมายมี ความ บุคลากร และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม
ตระหนัก และ ผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ให้ สถานศึกษารวม
เป็นไปตามแนว ๑๒๔ คน

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ

38
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- ประชุมเชิงปฏิบัติ การ ทาง เรื่อง
“การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ซ้อน
- การสร้างความรับรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ผู้บริหาร และบุคลากร
4. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลเขตพื้นที่
การศึกษาป้องกันการทุจริต
ปี ๒๕๖๒
- ประชุมปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารงาน ตาม
รอยพระยุคลบาท

๔. ร้อยละของ
จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
สามารถนา
ความรู้ ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมาย

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี ความ
ตระหนัก และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนว
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน
เชิงปริมาณ
๑๖๗,๐๐๐
ผู้บริหาร/
บุคลากร และ
ผู้บริหาร
สถานศึกษารวม
๑๒๔ คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับ คุณธรรม
และจริยธรรม

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอานวยการ
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

- กิจกรรมประชุม สัมมนา
โดยกระบวนการ PLC
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสู่ “เขตสุจริต”
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สพม.๕ สร้างความรับรู้
ความเข้าใจปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ สร้างคู่มือ
ปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเขต
สุจริต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

สามารถนา
ความรู้ ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

40
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การเตรียมรับการประเมิน
ITA ปี ๒๕๖๒ – การ
ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนรับการประเมิน ปี
2562
- สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจกับบุคลากร
ตามแนวทาง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

๑. ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
สพฐ. (ITA)

๑. ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
เพิ่มสูงขึ้น
(ร้อยละ 85)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

41
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

2. การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตของ
สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ประจาปี ๒562

ตัวชี้วัด

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี
2562
๓. การจัดทารายงานผล ๓. หน่วยงานมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานผลการ
การทุจริตของสานักงาน วิเคราะห์ความ
เขตพื้นที่การศึกษา
เสี่ยงการทุจริตฯ
ประจาปี ๒๕๖๒
ประจาปี ๒๕๖๒
๔. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ๔. จานวน
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้
รูปแบบการ
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้ประชาชน
ในด้านการ
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ต่อต้านการ
การต่อต้านการทุจริต
ทุจริต เพื่อสร้าง
“Zero Corruption”
การรับรู้

เป้าหมาย

งบประมาณ

๑. ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
เพิ่มสูงขึ้น
(ร้อยละ 85)

๕,๐๐๐

๑. บุคลากร
ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง

๕,๐๐๐

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

42

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
2. กิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมในองค์กร
๓. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงาน ตามรอย
พระยุคลบาท
๔. กิจกรรมประชุม สัมมนาโดยกระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ “เขต
สุจริต”
๕. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สพม.๕ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้าง
คู่มือปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเขตสุจริต
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
๑. กิจกรรมปรับฐานความคิดให้สามารถ แยกระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม ประชุมเชิงปฏิบัติ การ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” , การสร้างความรับรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร และบุคลากร

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑๙๕,๐๐๐ กลุ่มอานวยการ
(๒๕,๐๐๐)
(๑๖๕,๐๐๐)
(๕,๐๐๐)
๔๕,๐๐๐ กลุ่มอานวยการ
(๔๕,๐๐๐)
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี ๒562
๓. การจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒
๔. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชน รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต “Zero Corruption
รวมทั้งสิ้น

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐ กลุ่มอานวยการ

(๕,๐๐๐)

(๕,๐๐๐)

๒๕๐,๐๐๐

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นางบุณยนุช ธรรมสอาด)
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการพิเศษ

(นายธวัช แซ่ฮ่า)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.
(...................................................................................)

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
…………………………………….
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคาสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ ในทุกกรณี และเพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
1. นายธวัช แซ่ฮ่า
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 5
๒. นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
มัธยมศึกษา เขต 5
๓. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
๔. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
๕. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
๖. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๗. ประธานสหวิทยาเขตธรรมจักร จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
๘. ประธานสหวิทยาเขตขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
๙. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
1๐. ประธานสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
1๑. ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
1๒. ประธานสหวิทยาเขตเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
๑๓. ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
๒/1๔. ประธานสหวิทยาเขต.................
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๒
1๔. ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
1๕. ประธานสหวิทยาเขตเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๑๖. นางพิศมัย สีแตง ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1๗. นางนันทพร มั่นทัพ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ
1๘. นางอรุณี กลับดี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑๙. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
2๐. นางสาวอุสา กลับหอม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๒๑. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กรรมการ
๒๒. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ
กรรมการ
ศึกษาทางไกล
๒๓. นางสุรางค์ นกสี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2๔. นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
๒๕. นางกัลยา สุทธิสุข
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒๖. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ กรรมการ
2๗. นางสาวพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม นิติกร ชานาญการ
กรรมการ
2๘. นางสาวธีราพร เกตุสาราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
2๙. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๓๐. นางบุณยนุช ธรรมสอาด นักประชาสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ
๓๑. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวมัญชุสา สอนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประสานงาน เร่งรัด และติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานตามแผนเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๒

(นายธวัช แซ่ฮ่า)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

