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คํานํา 

 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต  สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  26  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการ

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง 

ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ  

3) เสรมิสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต บท

วิ เ ค ร า ะ ห ส ถ า น ก า ร ณ ทุ จ ริ ต  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่งท่ีเก่ียวของ  

สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 26 ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความเชื่อมโยงของ 

การจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผู มีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 26. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสําเร็จ เพ่ือเปนกรอบ

ทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะ

สงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 26  
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 ความเปนมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค

สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึนตัวอยางเชน การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและสงผลกระทบทางลบ 

ในวงกวาง 

 รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี  ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดานการสงเสริม 

การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี 

ของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ

จัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอนและ 

เสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) ซ่ึงเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ัน 

ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยให

ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและ

กลไกท่ีมีอิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย 

กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณ 

การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงาน 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือ

สถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ  ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวน 

ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให 

เขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ต้ังแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสู 

การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบ
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ในทุกปงบประมาณ ท้ังนี้ เ พ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต 

ทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 

Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐาน

เทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ

การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ 

ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนท่ียอมรับจาก

ท้ังภายในและตางประเทศ  

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร

ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห ลั ก ท่ี ใ ช ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 

ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 26 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี ้

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 26 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ก า ร ศึ ก ษ า  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  26   ง บ ป ร ะ ม า ณ    พ . ศ .  2 5 6 2  เ พ่ื อ เ ป น ก ร อ บ ทิ ศ ท า ง 

ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลให

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 26 

   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตั้งอยูท่ี 134 ถ.เลี่ยงเมืองสารคาม-รอยเอ็ด ต.แวงนาง อ.
เมือง จังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบ 13 อําเภอ มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 35 โรงเรียน 
บุคลากรในสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  ผอ.สพม.เขต 26 จํานวน 1 คน 
  รอง ผอ.สพม.เขต 26 จํานวน 2 คน 
  บุคลากรกลุมอานวยการ จํานวน 10 คน 
  บุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล จํานวน 9 คน 
  บุคลากรกลุมนโยบายและแผน จํานวน 6 คน 
  บุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จํานวน 5 คน 
  บุคลากรกลุมบริหารงานเงินและสินทรัพย จํานวน 7 คน 
  บุคลากรกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จํานวน 10 คน 
  หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 คน 
  รวม จํานวน 51 คน 
วิสัยทัศน (Vision) 
เปนหนวยงานท่ีบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาและ
บูรณาการจัดการศึกษา 
เปาประสงค (GOAL) 
 1. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาพ 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เนนการทํางานแบบบูรณาการมีเครือขายการบริหารแบบมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบสูสถานศึกษา 
 6. มีการพัฒนาสื่อ ใชสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 7. มีการวิจัยท่ีสามารถนาผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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คานิยม (Value) 
 SESAO26 (Secondary Educational Service Area Office 26) 
 S = Service Mind จิตบริการ 
 E = Effectiveness ทํางานมุงประสิทธิผล 
 S = Smart ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 A = Accountability มีความรับผิดชอบ 
 O = Okay ตอบรับขอเสนอแนะ 
 2 = Two Ways Communication สื่อสารสองทาง 
 6 = Six Networks การบรหิารจัดการแบบกระจายอํานาจและรวมมือกันเปน 6 สหวิทยาเขต 
ยุทธศาสตร 
 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงกําหนดกลยุทธ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 5 กลยุทธดังตอไปนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ยุทธศาสตรที 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาพสวนมีสวนรวมในการจัดการ 
 
จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 1. การขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสูสถานศึกษาระดับชั้นเรียน 
 2. การพัฒนาการอาน การเขียน และสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 3. การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบาเพ็ญประโยชน
และรักษาดินแดน 
 4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตวเลี้ยง เพ่ือเปนอาหาร 
 5. การสงเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
 6. การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
 7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
 8. การยกระกับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 9. การสงเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สูTOP 20 
 11. การพัฒนาการจัดการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 ดวย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK) 
 12. การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชีพ 
 13. การสงเสริมชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
 14. การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือขายชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา 
 15. การสรางความเขมแข็งดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 



7 
 

 

 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกใน

การสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใชประเมินสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดเริ่มดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ  

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ 

ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน มีการประเมิน 

“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะทอนไดจากการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)  

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้ 

 1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

 2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  

 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)  

 5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)  

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)  

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ไดแก 

 1) แบบสํารวจหลกัฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)  

 2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)  

   3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 
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 คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26  ป 2558 - 2561 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดํ า เนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ต้ั งแตป งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 

2561 แสดงดังนี้ 

หนวยงาน 
ผลคะแนน ITA  

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 26 88.93 75.58 81.21 87.35 
คะแนนเฉล่ียภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  74.02 81.36 84.70 85.12 

 คะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26  ป 2560 - 2561 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 26 รายดัชนีเปรียบเทียบ

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

หนวยงาน 
คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 26 

81.21 87.35 16.40 20.63 17.27 14.93 21.50 21.10 13.00 15.83 13.04 14.86 

 จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26  ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26    

จะพบวาดัชนีและตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนสูง ไดแก 1) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน องคกร ไดคะแนน 98.91 

คะแนน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดท่ี 4.3 แผนปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ไดคะแนนมากท่ีสุด 

คือ 99.67 คะแนน แสดงใหเห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามีประสิทธิภาพในการดําเนินการเรื่อง การจัดทําแผน

ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนท่ีเก่ียวของ การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ี เก่ียวของ มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือปองกันการทุจริตหรือสงเสริมคุณธรรมใน

หนวยงาน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต ไดคะแนน 99.33 คะแนน แสดงใหเห็นวา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพในการดําเนินการ เรื่อง การเสริมสรางวัฒนธรรมและ คานิยมสุจริตและ

การตอตานการทุจริตในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผูบริหารหรือเจาหนาท่ีอาวุโส ในหนวยงาน ปฏิบัติงานอยาง

ซ่ือสัตยสุจริต จนเปนแบบอยางใหเจาหนาท่ี รุนใหมๆ ถือปฏิบัติตาม ตลอดจนเห็นวาการกระทําการทุจริต เปนเรื่องท่ี

นาละอายหากพบเห็นผูกระทําการทุจริตใน หนวยงาน จะไมมีการลังเลท่ีจะรองเรียนหรือแจงขอมูลใหแกหนวยงาน

ตรวจสอบและลําดับท่ี 3 การปองกันผลประโยชนทับซอน ไดคะแนน 99.00 คะแนน แสดง ใหเห็นวาสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพในการดําเนินการ เรื่องการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การกําหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการปองกัน
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ผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและการใหความสําคัญ ในการปองกันไมใหเกิดผลประโยชน ทับ

ซอนในหนวยงาน และตัวชี้วัดท่ี 4.4 2) ดัชนีความ ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 

การรับสนิบน ไดคะแนน 95.92 คะแนน แสดงใหเห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพในการดําเนินการ 

เรื่องการกําหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ การปองกันการรับสินบน ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาเจาหนาท่ี

ของหนวยงานไมมีการรับสินบน ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนแก ตนเอง ญาติพ่ี

นอง พวกพอง หรือผูอ่ืน ผูบริหารของหนวยงานมีการกําหนดนโยบาย โครงการ หรือ สัมปทานของหนวยงานเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน  

สวนดัชนีและตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํา ไดแก 1) ดัชนีความโปรงใส ไดคะแนน 79.36 คะแนน ประกอบดวย 3 

ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดท่ี 1.1 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ 73.81 คะแนน แสดงใหเห็นวาสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรปรับปรุงในเรื่องสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการกําหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบ

ในการเผยแพรขอมูล ตอสาธารณะ ผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 2) ดัชนีความพรอมรับผิด 

ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดท่ี 2.3 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ไดคะแนน 60.01 คะแนน แสดงใหเห็น

วาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรปรับปรุงในเรื่องการเผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ตอสาธารณชนใหมีการ

รับทราบขอมูลท่ีหลากหลายมากข้ึน ท้ังในการประชุมผูบริหารและการประชุมอบรมครูท่ีจัดโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือสรางความตระหนักใหผูเก่ียวของไดเห็นความสําคัญของการประกาศเจตจํานงสุจริต 

 

 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุก

หนวยงานถือปฏิบัติ 
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สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ 

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพ่ือเปนกรอบการ

กําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก

กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศน“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 

เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

 1. ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ัน 

ในกระบวนการยุตธิรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน

และชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยสู

เกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม 

 (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ

พัฒนา SMEs สูสากล  
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 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมให

ไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกนัทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อยางบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  
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 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครฐั  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50 

วัตถุประสงคหลัก 

1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน 
ท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจงั 

2. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานทุจริต 

2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต 

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจาํนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม
ทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ 
การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม
ทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู 
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล 
มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง 
เปนหนึ่งเดียวกัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน 

1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

2. เรงรัดการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจรยิธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปท่ีมีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ตอตานการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
กํากับดูแลและควบคุมการ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได
แสดงไวตอสาธารณะ 

6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
และการใชงบประมาณตอนโยบายนัน้ ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 
 



15 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได
กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ข้ันการประเ มินนโยบาย  (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอ มูลกลับ  (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย 
ไปสูการปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะทอนการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สือ่มวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

ไปปฏิบัติ 
4. สงเสริมใหมีการศึกษา 
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส 
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปองกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา 
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 
การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกัน 
การทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

บูรณาการระบบการประเมินดาน 
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศไทย 

ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสรางสรรคของ 
บุคลากรดานการปองกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 
การดําเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจรยิธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับ 
การปองกันการทุจริต 
8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
การทุจริต 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตร ท่ี มุ งเนน 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการ 
ได อย า ง รวด เ ร็ ว  ซ่ึ ง ในการปฏิ รู ปกล ไกและกระบวนการปราบปรามการ ทุจริ ตดั งกล า ว  จะ มุ ง เน น 
การ เ พ่ิ มประสิ ท ธิ ภ าพ ในการตร า เป นกฎหมาย  (Legislation) การบั ง คับ ใช กฎหมาย  (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก 
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและ
มีป ร ะสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ข้ึ น  คดี ก า ร ทุ จ ริ ต จ ะ ถู กดํ า เ นิ น ก า รอย า ง ร ว ด เ ร็ ว  และผู ก ร ะ ทํ า ก า ร ทุ จ ริ ต 
จะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะสงผล 
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
ตนสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสงัคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาท่ี
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

(Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได 
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
เจาหนาท่ีในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปดโปงผูกระทําความผิด
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 
อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ 
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการ 
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศโดยมี 
กลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษา และกํากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 
ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแห งชาติ 

เม่ือวันศุกรท่ี 21 กันยายน 2557 รวม 11 ดาน 

ดานท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเปนระบบท่ีใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย 
ตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาท่ีซ่ึงสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทํามา
หากินและการดํารงชีวิตไดแตนาเสียดายวาในเวลาท่ีผานมาระบบราชการและเจาหนาท่ีบางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ี
กฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไมอาจใชกลไก
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก มีการขออนุญาตซํ้าซอน 
ใชระบบตรวจสอบท่ีไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุน
เขามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหง
เก่ียวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี ้

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน 
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได 
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10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด 

และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการ 
ท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบ
กอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนา 
จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน 
เปนสําคัญ 

10 .3  ยกระดับสมรรถนะของหน วยงานของรั ฐ ให มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริ การ เชิ ง รุ ก 
ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง 
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตางๆ เพ่ือให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้ งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาท่ีฝายตางๆ 

10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอนและ 
เสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปน
เรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกรูปดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใช
จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยง
หรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และ
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆท่ีจัดตั้ ง ข้ึนเ พ่ือสอดสอง  
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมรประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 

ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปน
ทางการ เม่ือวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้ 
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นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรงใส และ 
Anti-Corruption ซ่ึงจะเปนยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปรงใสท่ีสุดในประวัติศาสตร จะไมมีใต โตะ  
หลังโตะ หลังบาน ตามน้ําใดๆ ท้ังสิ้น และยืนยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานท้ังสามทาน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพ่ือขอรับผลประโยชนใดๆ ท้ังสิ้น สิ่งท่ี
สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโตข้ึนมาเกลียดการโกง หรือเติบโตข้ึนมากับความไม
โกง ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมโกงมีวิธีการเดียว ก็คือ 
ใหเกลียดการโกง และจะไดไมทํา 

 คําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ 

    (1) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
    (2) ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ใหเปนไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน 
พันธกิจ :   
 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 
 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เปาประสงค :  
 เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 
 2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ไมนอยกวารอยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

การดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให
เกิดภาวะท่ีไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต 
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี 
ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จเพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ
ตอไป 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน 
สวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สูการเปน
บุคคลตนแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ
บริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจรติ 
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการ
ดาเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ/กําหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย 
ความซื่อสัตยสุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการใหและรับ
ของขวัญ เพ่ือให
บุคลากร ถือปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
สงเสริมการตอตาน 
การทุจริต 

1. รอยละของความ 
สําเรจ็ในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

- 

2. สรางจิตสํานึกท่ีตัว
บุคคลใหตระหนักรูถึง
ปญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให
ดํารงตนอยางม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

2. ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกและคานิยม 
การตอตานและไมทน
ตอการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไมคิดคอรรัปชัน" 

2. รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู และไดรับ 
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ
และคานิยมท่ีไมยอมรับ
การทุจริต 

30,000 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ 
แยกแยะระหวาง 
ผลประโยชนสวนตัว 
และผลประโยชน
สวนรวมในการ 
ดําเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน 
สวนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทา
ท่ีถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน" 
- การสรางความรับรู
เรื่องผลประโยชนทับ
ซอนใหกับขาราชการ
ใหม 

3. รอยละของจํานวน
บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน 

30,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. สงเสรมิการสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

4. สงเสรมิกิจกรรมทํา
ความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบงปน ลดความเห็น
แกตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

4. รอยละของจํานวน 
บุคลากรท่ีไดรบัการ
พัฒนาความรูเก่ียวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถนําความรู 
ท่ีไดรับไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

- 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมนิ 
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย หรือสูงกวา
เปาหมาย เพ่ือ
ผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณคอรรัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการทํางาน 
ใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน
ดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน 
- การเขารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพรอมการตอบ
แบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ 
ประจําป 2562 
- การประชุมช้ีแจงให
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ 

1. คาคะแนนเฉลีย่ 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปรงใสของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

70,000 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขต

2. หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต ประจําป 
2562 

- 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
และประพฤติมิชอบ 
สูการปฏิบัต ิ

พ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําป 2562 

2. เสริมสราง
ภาพลักษณท่ีด ี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเช่ือมั่นใน
กระบวนการทํางาน 
ดานการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 

3. สรางการรับรู
เก่ียวกับบทบาท 
หนาท่ี และการ
ดําเนินงาน ในดาน 
การสงเสริมจริยธรรม 
และตอตานการทุจริต 

3. สรางสื่อ
ประชาสมัพันธ 
แนวสรางสรรค 
เพ่ือใหเขาถึงไดงาย 
นาสนใจ และกระตุนให 
ประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหน่ึงในการตอตาน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ
รณรงคตอตานการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใตหัวขอ 
“สพท.ยุคใหม โปรงใส 
ไรทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร
ประชาสมัพันธชองทาง
การรองเรียน 
- คูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
(กรณีศึกษาท่ีอาจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจาป 2562 

3. จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ 
ในดานการตอตานการ 
ทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

40,000 

7.พัฒนาสมรรถนะ
และ 
องคความรูเชิง
สรางสรรคของ 
บุคลากรดานการ
ปองกัน 
การทุจริต 

4. จัดนิทรรศการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ITA 
ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา 

4. รอยละความพ่ึงพอใจ
ของผูเขารวมจดั
นิทรรศการและเขาชม 

40,000 



27 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 5.พัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลด
ปญหาการทุจริต 

5. ประเมินผลและ 
สรุปรายงาน โครงการ 

5. รอยละ 100 ของ
การดําเนินงานได
ครบทุกกิจกรรม 

40,000 

 



 
            แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. ปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
และคานิยม 
การตอตานและไมทนตอการ
ทุจริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ ไมคิด
คอรรัปชัน" 
 

รอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากร 
ท่ีเขารวมการประชุม 
มีความตระหนัก 
และปฏิ บัติหน า ท่ี 
ใหเปนไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน 
ทับซอน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสาํนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน
สวนรวม ประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สูการเปนบุคคล
ตนแบบ 

30,000 
         กลุมนโยบายและ

แผน 

2.ปรับฐานความคิดบุคลากรให
สามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชน 
สวนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระทาท่ีถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน" 

รอยละ 100 ของ
จํานวนบุคลากร 
ท่ีเขารวมการประชุม 
มีความตระหนัก 
และปฏิ บัติหน า ท่ี 
ใหเปนไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน 
ทับซอน 

รอยละของจํานวน
บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน
ทับซอน 

30,000          กลุมนโยบายและ
แผน 
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- การสร า งความรับรู เ รื่ อ ง
ผลประโยชน ทับซอนให กับ
ขาราชการใหม 
3.พัฒนาเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินดานคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 
- การเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส 
การดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความ
พรอมการตอบแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ 
ประจําป 2562 
- การประชุมช้ีแจงใหปฏิบัติ
ตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ 

คาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน
คุณธรรม 
และความโปรงใส
ของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

ผลการประเมิน ITA 
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผาน 
มาอยางนอย รอย 
ละ 5 

70,000          กลุมนโยบายและ
แผน 

4.จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู  ITA ระดับ เขต พ้ืน ท่ี
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ะ ดั บ
สถานศึกษา 

ร อ ย ล ะ ค ว า ม พ่ึ ง
พอใจของผูเขารวม
จัดนิทรรศการและ
เขาชม 

รอยละ90 ความพ่ึง
พอใจของผูเขารวม
จัดนิทรรศการและ
เขาชม 

40,000          กลุมนโยบายและ
แผน 

5.ประเมินผลและ สรุปรายงาน 
โครงการ 

รอยละของการ
ดําเนินงานตาม
แผนฯ 

รอยละ 100 ของ
การดําเนินงานได
ครบทุกกิจกรรม 

40,000          กลุมนโยบายและ
แผน 
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6. การขยายผลการ
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

รอยละของการ
ดําเนินงานตาม
แผนฯ 

ร อ ย ล ะ  1 0 0 
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
ครบทุกโรงเรียน 

          กลุมนโยบายและ
แผน 

 
 
 

  แบบสรุปโครงการ/กจิกรรม 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน 

- กลุมนโยบาย
และแผน 

 2โครงการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต 
- กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชัน" 

30,000 กลุมนโยบาย
และแผน 

 3. ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน 
สวนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําที่ถือเปนเร่ืองผลประโยชนทบัซอน" 
- การสรางความรับรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับขาราชการใหม 

30,000  

 4. สงเสริมกิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ 
แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลัก พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

- กลุมนโยบาย
และแผน 
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ยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

1.โครงการยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

70,000 กลุมนโยบาย
และแผน 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ   
 -  การจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ   
 -  การจัดทํามาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม   
 -  การจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง   
 -  การจัดทํามาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต   
 -  การจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน   
 -  การจัดทํามาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม   
 -  การจัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ   
    
 2.การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2562 
- กลุมนโยบาย

และแผน 
 3.กิจกรรมสรางสื่อประชาสมัพันธ 

 
40,000 กลุมนโยบาย

และแผน 
 4. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู ITA ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา 40,000 กลุมนโยบาย

และแผน 

 5. ประเมินผลและ สรุปรายงาน โครงการ 40,000 กลุมนโยบาย
และแผน 

 6. การขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 กลุมนโยบาย
และแผน 

รวมท้ังส้ิน 260,000  
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เสนอแผนปฏิบัติการ                                                      ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     (.........................................)                      (.........................................) 
  ตําแหนง ...............................................                                       ตําแหนง ............................................... 
 
                              ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 
ตําแหนง ............................................... 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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