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คำนำ
แผนปฏิ บั ติการป้ องกัน การทุ จ ริต สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนิ น การภายใต้ โ ครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึ กษาและสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ยุ ทธสาสตร์ช าติแ ละแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิ บั ติการป้ องกัน การทุ จ ริต สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้ว ยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็ นมาการป้องกัน
การทุ จ ริ ต บทวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ทุ จ ริต ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส ในการดำเนิ น งาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึ กษาฉะเชิงเทรา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสั ย ทัศน์ พั น ธกิ จ
และยุ ทธศาสตร์ของแผนปฏิ บั ติการฯ ดังกล่ าว ความเชื่อมโยงของการจัด ทำแผน และข้อมูล ชื่อ โครงการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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ส่วนที่ 1 บทนำ
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น การทุจริตทางตรง
ไม่ซับ ซ้อน อาทิ การรับ สิ น บน การจั ดซื้อจัดจ้าง ในปั จจุบั นได้ป รับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมี คะแนนน้ อยกว่ าปี 2563
โดยในปี นี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้ เห็นว่า ประเทศไทย
ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็ น การต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ ได้ กำหนดเป้ าหมายหลั กเพื่ อให้ ภ าครั ฐมี ความโปร่ งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิ ช อบ โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การปรั บ และหล่ อ หลอมพฤติ ก รรม “คน” ทุ ก กลุ่ ม ในสั งคมให้ มี จิ ต สำนึ ก
และพฤติ กรรมยึ ดมั่ น ในความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และการส่ งเสริ มการพั ฒ นานวั ตกรรมในการต่ อต้ านการทุ จริ ต
ในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการ และกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง และมีปั จจั ยความสำเร็จ ในการบรรลุ วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่ วนร่ว มส่ งเสริมการกล่ อมเกลา
ทางสั งคมและส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ในทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ งแต่ ป ฐมวั ย มุ่ งเน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน” โดยการ
“ปลู ก ” และ “ปลุ ก ” จิ ต สำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตน สิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระทำความผิ ด ไม่ เพิ ก เฉย
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่ งเสริ ม
วัฒ นธรรมสุ จ ริตผ่ านหลั กสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้ มีความ
เป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ งการปรับ โครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็ นการพั ฒ นา พร้อมทั้ ง แผนงาน/โครงการสำคั ญที่ ต้ อง
ดำเนิ นการให้ เห็ นผลเป็ นรู ปธรรมในช่ วง 5 ปี แรกของการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ชาติ เพื่ อเตรียมความพร้อม
ของคน สั งคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้ ส ามารถปรับ ตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
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ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์การปลูกฝั ง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกัน
ด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ แปลงแนวทาง และมาตรการตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ที่ ใช้ ในการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบให้ ค ำนึ งถึ งความสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่
การจัดทำแผนปฏิบั ติการป้ องกัน การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดำเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละนโยบายสำคั ญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
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ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ความเป็นมา
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
และสังคม ภูมิภาค ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
อย่างเสรีและไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความท้าทายใหม่ในกระแสโลกาภิวัฒน์รอบใหม่ของโลก คือ
การก้าวเข้าสู่ ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ อุ ตสาหกรรม 4.0 ที่ ใช้ไฟฟ้ าเป็ นพลั งงานหลั กในกระบวนการผลิ ตทั้ งหมด โดยอาศั ยความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของประชาชนเปลี่ยนไป
ผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้าและการบริการจึ งจำเป็ น ต้องปรับ เข้าสู่ การพัฒ นาบนพื้ นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสม มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการมุ่งเสริมสร้างกลไกในการพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงาน โดยยึดพื้นที่เป็นหลักและกำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จึงทำให้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ประชากรทุกคนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถพัฒ นาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
และเต็มตามศักยภาพ 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒ นาผู้เรียนอย่างทั่วถึง
และมี คุณ ภาพ และการลงทุ น ทางการศึกษาที่ คุ้ม ค่าและบรรลุ เป้ าหมาย 5) ระบบการศึกษาที่ ส นองตอบ
และก้าวทันการเปลี่ยนของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
กระทรวงศึกษาธิการ สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานและสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
จึงต้องนำแผนระดับชาติดังกล่าวมาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 410/1 ถนนมรุ พ งษ์
ตำบลหน้ าเมื อ ง อำเภอเมื องฉะเชิ งเทรา จั งหวัด ฉะเชิ งเทรา โดยรับ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ซึ่ งประกอบด้ ว ย 11 อำเภอ ได้ แ ก่ อำเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา อำเภอคลองเขื่ อ น
อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบางคล้ า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาว
อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์ น และอำเภอสนามชั ยเขต มี โรงเรี ยนอยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบ จำนวน
29 โรงเรียน

2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา ตั้ ง ขึ้ น ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อบริหารและจัดการการศึก ษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 วรรคสอง
แห่งพระราชบั ญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกั บ มาตรา 33 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2553 และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยคำแนะนำ
ของสภาการศึ ก ษาเมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2561 วั น ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึ ง ยกเลิ ก ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การกำหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาประกาศ ณ วั น ที่ 17 สิ งหาคม
พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร การกำหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วั น ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีดังนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนิ น การและประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนิ นงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปกั บ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บ หรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
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3. โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาฉะเชิ งเทรา แบ่ งโครงสร้างตามภารกิ จไว้ 9 กลุ่ มงาน
1 หน่วย ประกอบด้วย
1) กลุ่มอำนวยการ
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
3) กลุ่มนโยบายและแผน
4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7) กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9) กลุ่มกฎหมายและคดี
10) หน่วยตรวจสอบภายใน
โดยมีสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้าง ดังนี้
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4. แผนที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีที่ดอนเป็นบางส่วน โดยเฉพาะในเขต
อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลอนประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ หลายลูก ป่าไม้
ขึ้นปกคลุมทึบ เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ไม้มีค่าอุดมสมบูรณ์ บางส่วนของพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง
20 เมตร แต่บางส่วนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
3,344,375 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

รูปที่ 1 แผนที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
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5. แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน
อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาว
อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น และอำเภอสนามชัยเขต มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ตั้งอยู่จำนวน
29 โรงเรียน ดังนี้

รูปที่ 2 แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานจากสำนั กงาน ป.ป.ช. แล้ ว ยังเป็ น หน่ ว ยงานที่ น ำเครื่อ งมื อ
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวั ล ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผล เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาในรูปแบบออนไลน์
โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว
ในการวิเคราะห์ และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมิน
มี ประสิ ทธิ ภ าพ ลดภาระงานด้ านเอกสาร (Paperless) ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาที่ รั บ การประเมิ น
โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สำหรั บการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของสำนัก งานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ดำเนิ น การพั ฒ นาและออกแบบระบบการประเมิ น ในครั้งนี้ ให้ ง่ายต่ อ การใช้ งาน
ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของ
การประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ได้ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม โดยได้ ศึ กษาข้ อมู ล จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรั บ ปรุงและแนวการพั ฒ นา
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เครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรม และความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ นำไปสู่
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็น การสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูล ที่อ งค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมิน
มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุ จ ริ ต ทางอ้ อ มรวมไปถึ ง บริ บ ทแวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์
ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น การประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน
ที่ มี ต่ อ หน่ ว ยงานตนเอง ในตั ว ชี้ วัด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ การใช้ งบประมาณ การใช้ อ ำนาจ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น การประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก
ที่มี ต่อหน่ ว ยงานที่ป ระเมิ น ในตัว ชี้วัดคุ ณ ภาพการดำเนิ นงาน ประสิ ท ธิภ าพการสื่ อสาร และการปรับ ปรุง
ระบบการทำงาน
3) แบ บ ตรวจการเปิ ดเผยข้ อมู ล สาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมู ลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาทั้ งสิ้ น 225 เขต ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 92.55 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 99.01 ซึ่งถือว่ามีคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA ( Excellence ) โดยตัวชี้วัดที่ 4 , 5 , 6 , 10 ได้คะแนนสูงสุด 100
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 ได้คะแนน 95.28 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA

พัฒนาการ

ผลต่างของคะแนน ITA

62.47
81.36
81.26
85.37
90.32
84.66
99.01

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

+18.89
- 0.1
+ 4.11
+ 4.95
- 5.66
+ 14.36

1.4 การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เป็ น รายตั ว ชี้วั ด ซึ่ งได้ จากการสำรวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและเจ้าหน้ าที่ ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
4
5
6
10
3
1
8
2
7
9

ประเด็นตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินทางราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
การป้องกันการทุจริต
การใช้อำนาจ
การปฏิบัติหน้าที่
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การใช้งบประมาณ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การเปิดเผยข้อมูล

คะแนน

ระดับ

หมายเหตุ

100
100
100
100
99.98
99.94
99.88
99.81
99.81
95.28

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เป็ น รายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่ห น่วยงานควรมีการพัฒ นาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่ งใส ปฏิ บั ติ งานหรื อดำเนิ นการตามขั้ นตอนและระยะเวลาที่ กำหนดไว้ อย่ างเคร่ งครัด และจะต้ องเป็ นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. การใช้งบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
อย่ างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ ง และต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรภายในมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
3. การใช้อำนาจ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งมี แ นวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ มอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุ คลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จริตของหน่ วยงาน ที่จ ะต้องทำให้ การทุ จริตในหน่ว ยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ให้ บุ ค ลกรภายใน ในการร้อ งเรี ย นเมื่ อ พบเห็ น การทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงานด้ ว ย นอกจากนี้
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หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึ งการนำผลการตรวจสอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบ จากทั้ งภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ไปปรับ ปรุงการทำงาน เพื่ อ ป้ อ งกัน การทุ จ ริต
ในหน่วยงาน
6. คุณภาพการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมู ล เกี่ย วกับ การดำเนิ น การ/ให้ บ ริ การของหน่ว ยงานแก่ผู้ รับบริการ ผู้ ม าติดต่อ หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้ว น
และเป็น ปัจจุบั น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ งคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
9.การเปิดเผยข้อมูล
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาจะต้องเปิ ดเผยข้อมู ล ต่าง ๆ ของหน่ว ยงานให้ ส าธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้ างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจั ดการเรื่ องร้องเรี ย นการทุจ ริต และการเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่ วนร่ว ม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมู ล
ในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
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3) สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาต้องวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์
แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภ ายในหน่ ว ยงานให้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
ตามผลการวิ เคราะห์ ผลการประเมิ นฯ โดยมี รายละเอี ยดต่ างๆ ยกตั วอย่ างเช่ น การกำหนดผู้ รับผิ ดชอบหรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล เป็นต้น
แนวทางการจั ดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจั ดทำแผนปฏิบั ติการป้ องกันการทุ จริต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกั น การทุ จริต สำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษาฉะเชิ งเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริต สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ ประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก
ด้ า นการดำเนิ นงานป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต รวมทั้ งบู รณาการการทำงานด้ านการต่ อต้ านการทุ จริ ต
เข้ ากั บทุ กภาคส่ วน ดั งนั้ น สาระสำคั ญ ที่ มี ความเชื่ อมโยงกั บ ทิ ศทางการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาระสำคั ญ ข้ า งต้ น จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ชี้ น ำทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ งานและการบู รณาการด้ านต่ อ ต้ า น
การทุจริตของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่า
เป็นครั้งแรก ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคน นอกจากนี้ ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชน ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนรวมตั ว กั น เพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์ ให้ ค วามรู้ ต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
หรื อ ชี้ เบาะแส โดยได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากรั ฐ ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ” การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่
กฎหมายบั ญญั ติ โดยอย่ างน้ อยต้ องมี มาตรการป้ องกั นมิให้ ผู้ ใดใช้ อำนาจหรือกระทำการโดยมิ ชอบแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐ
ต้องจั ดให้ มีมาตรฐานทางจริย ธรรม เพื่อให้ ห น่ว ยงานใช้เป็ นหลั กในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ ความสำคัญ
ต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลา
ที่ผ่ านมาได้ เกิดปั ญ หาที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริห ารบุ คคล มีการโยกย้ ายแต่งตั้งที่ ไม่ เป็ นธรรม บั งคับหรือชี้ นำ
ให้ ข้ าราชการหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ งานโดยไม่ ยึ ด มั่ นในหลั กผลประโยชน์ แห่ งรั ฐ รวมถึ งการมุ่ งเน้ น
การแสวงหาผลประโยชน์ ให้ กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560
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จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้ เห็ น อย่างชัดเจนว่า ต้องการสร้างประสิทธิภ าพในระบบการบริห ารงาน
ราชการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ ยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก แห่ งชาติ เป็ น แม่ บ ทหลั ก
เพื่ อ เป็ น กรอบการกำหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรับ กั บ เป้ าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุ กหน่ ว ยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ช าติ (วิสั ย ทัศน์ ป ระเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระยะ 5 ปี เพื่อให้ บ รรลุ วิสัย ทั ศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพั ฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่ การพัฒ นาให้ คนไทยมีความสุ ขและสนองตอบ
ต่ อการบรรลุ ซึ่ งผลประโยชน์ แห่ งชาติ ในการที่ จะพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ างรายได้ ระดั บ สู งเป็ น ประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน
ได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพั ฒ นาเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพการผนึ ก กำลั งป้ องกั น ประเทศ การรักษาความสงบเรี ยบร้อ ย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒ นาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒ นาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
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(5) การลงทุ น พัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐาน ด้านการขนส่ ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒ นากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้น
ภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต
ซึ่ ง มี รู ป แบบที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ปั ญ หาการขาดจิ ต สำนึ ก ในการแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนและส่ ว นรวม
โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต
ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อน
ต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจั ด ทำแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็น การต่ อต้ านการทุ จริตและประพฤติมิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทาง
การพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน เพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อสร้างพลั งร่วมในการแก้ไขปัญ หาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”
โดยการสร้างนวัตกรรมการต่ อต้านการทุ จริต เพื่ อให้ การดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐมี ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในทุ กขั้ น ตอนการดำเนิ น งาน เท่ าทั น พลวั ตของการทุ จ ริ ต ผ่ านกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การ ลด
จำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้าน
ของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้
ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมี บ ทบาทด้ า นความมั่ น คงเป็ น ที่ ชื่ น ชมและได้ รั บ การยอมรั บ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งกลไกที่ ส ามารถป้ อ งกั น และขจั ด สาเหตุ ข อง
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่ าง ๆ ในสั งคมร่ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิ ทธิภ าพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริห ารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น ระบบ
แบบบูรณาการ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อยู่ในอันดับ
1 ใน 54
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 50
คะแนน

อยู่ในอันดับ
1 ใน 43
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 57
คะแนน

อยู่ในอันดับ
1 ใน 32และ/
หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 62
คะแนน

อยู่ในอันดับ
1 ใน 20
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 73
คะแนน

เป้ า หมายและตั ว ชี้วั ด ของแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็น การต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ภ าคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่ วนร่ว มในการสอดส่ อ ง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนด
แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
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1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิน ความเป็ น ไปได้ของสถานการณ์ ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่ าวสารและตระหนั ก ถึ งผลกระทบของการทุ จ ริ ต ต่ อ ประเทศ มี ก ารแสดงออกซึ่ งการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
ทั้งในชีวิตประจำวัน และการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมาย และทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว
ยั งเป็ น พฤติ ก รรมที่ ไม่ ได้ รั บ การยอมรั บ ทางสั งคม ประชาชนจะมี วิ ธีคิ ด ที่ ท ำให้ ส ามารถแยกแ ยะระหว่า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำ
การทุจริต เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อสั งคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่ อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษ
ทางสั งคมต่อการกระทำ รวมทั้ งประชาชนคนไทยทุ กคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุ จริตอย่างเข้มข้ น
ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนง
ทางการเมืองมากขึ้น เป็น แรงกดดันให้ รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุ จริตและโปร่งใสโดยกระบวนการ
นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนิน
นโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การ
ตรวจสอบมากยิ่ งขึ้ น อั นเนื่ องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทั นสมั ยและก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็วของสั งคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้ องกัน การทุจ ริตยิ่ งทวีความสำคัญ โดยต้องพั ฒ นากระบวนการและรูปแบบของการป้องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้ สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒ นากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในทุ กหน่ วยของสั งคมทั้ งระดั บบุ คคลและระดั บองค์ กร โดยสร้างจิ ตสำนึ กและค่ านิ ยม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชนและประชาชน และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ สอดส่ อ งเฝ้ า ระวั ง ให้ ข้ อ มู ล
และร่ว มตรวจสอบการดำเนิ นการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้ ที่ เกี่ยวข้องเพื่ อเป็ นการสร้ างภู มิ คุ้มกั นต่ อปั ญหาการทุ จริตและสร้างพลั งร่วมในการแก้ ไขปั ญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และกำหนดมาตรการให้ หน่ วยงานภาครัฐและทุกภาคส่ วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สำนึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝั ง
และหล่อหลอมวัฒ นธรรมในกลุ่มเด็ กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
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โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒ นธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ
ทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้ าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม
ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง
ที่ ดี มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต เห็ น แก่ป ระโยชน์ ส่ วนรวม เนื่ องจากผู้ บ ริห ารประเทศ/
ท้องถิ่น /ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบ
แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ ว
ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒ นายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่ อ ลดจำนวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนิน
โครงการ
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ว ยวิธีป ฏิบั ติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้องเพื่ อลดการใช้ดุล พินิ จ
ของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
โดยการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารกำหนดกฎเกณฑ์ กติ ก า กระบวนการ ขั้ น ตอนการดำเนิ น งาน
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การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล การจั ดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อส่ งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการดำเนิ นการภาครัฐ เพื่อบู รณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่
ใกล้ ตั ว โดยมี ม าตรการสนั บ สนุ น และคุ้ ม ครองผู้ ชี้ เบาะแสที่ ส ามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และมั่ น ใจให้ กั บ
ผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ร้อยละของเด็กและ
ร้อยละ 50
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้น
ITA
ไป)
จำนวนคดีทุจริตใน
ลดลงร้อยละ 10
ภาพรวม
จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จำนวนข้อร้องเรียน ลดลงร้อยละ 10
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูก
ชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ลดลงร้อยละ 10
ถูกชี้มูลว่ากระทำการ
ทุจริต
- จำนวนคดีทุจริตที่
ลดลงร้อยละ 25
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
(85 คะแนนขึ้น (90 คะแนนขึ้น (90 คะแนนขึ้น
ไป)
ไป)
ไป)
ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80
ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุ เป้ าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุ จริตและประพฤติมิ ช อบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย
และการดำเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิช อบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจ ริตอย่ างต่อเนื่ อง ให้ มีค วามรวดเร็ว และมีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับ ปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่ง ทำให้
ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคม
เกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยการปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิ น และหนี้ สิ นที่ทั นสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำ
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็ นไปอย่างรวดเร็วเห็ นผล มี ประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพั ฒ นาระบบและกลไกที่ เกี่ย วข้องกับ การสื บ สวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการดำเนิ นการ
กั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ผู้ ก ระทำความผิ ด ต่ อ ตำแหน่ งหน้ าที่ ห รือ ทุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ ต ามกฎหมายฟอกเงิน เพื่ อ ให้
การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ
ไม่ให้ เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริต
และองค์ ก รเอกชนในระดั บ นานาชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พั ฒ นาการจั ด การองค์ค วามรู้ ด้า นการปราบปรามการทุ จ ริต โดยการจัดทำระบบ
ฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จ ริ ต และผู้ เชี่ ย วชาญ
ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
หน่ ว ยงานได้ ศึ ก ษาและมี ส มรรถนะและความรู้ ที่ เป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ ทักษะ/ขีดความสามารถ
ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดำเนินคดีทจุ ริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดำเนินคดี
ทุจริต
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกำหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จำนวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ
4
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
3
2
1
ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง

โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้น การปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒ นาที่สมดุล ใน 4 มิติ มิติที่ห ยิบ ยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณ ค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
แรงบั นดาลใจบ่ มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์
สุจ ริ ต มีวินั ย มีคุณ ธรรมจริ ย ธรรม มีความรับ ผิ ดชอบ เน้ นการสร้างคุณ ค่าร่วม และค่านิ ยมที่ดี คือ สังคม
ที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิ ช อบ และกระบวนการยุ ติ ธ รรม
แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม อชอบ โดยจั ด ให้ มี ม าตรการและระบบเทคโนโลยี น วั ต กรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติ ดตาม
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่น
ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรม ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรม การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
กิจกรรม การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรม ยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
1. เหตุผลความจำเป็น
ด้ ว ยรั ฐ บาลได้ จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ านที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในการปลู ก ฝั ง ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ และด้ า นที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ งชาติ น โยบายเสริม สร้างความมั่ น คงของชาติ จ ากภั ย
การทุ จ ริ ต รวมถึ ง การส่ งเสริ ม การสร้ างวั ฒ นธรรมและค่ านิ ย มสุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงานในสั งกั ด เพื่ อ นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกรูป แบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒ นธรรมสุจริตผ่ านการจัดการศึกษา เพื่ อปฏิรูป
“พลเมื อ งไทยในอนาคต” ให้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งเต็ ม ขั้ น สามารถทำหน้ า ที่ เป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี จิ ต สำนึ ก
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุก
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ภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้ง
ในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จำนวน 45 คน
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2565
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
ร้อยละ 50
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรม
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
2. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ ผ่ า นเกณ ฑ์ ก าร
ประเมิน ITA

ร้อยละ 65
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
กิจกรรมการปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

ร้อยละของความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

หน่วย จำนวน
นับ
ร้อยละ 90

ร้อยละของจำนวน
ร้อยละ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนัก
รู้ และได้รบั
การปลูกฝังในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การเชิดชู สถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมปรับฐานความคิด
ร้อยละของจำนวน
ร้อยละ
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง บุคลากรเป้าหมายมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ความตระหนัก
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมการประเมิน ITA
ค่าคะแนนเฉลี่ย
คะแนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ปี 2565

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65

ผู้รับผิดชอบ

2,000

กลุ่มอำนวยการ

90

-

กลุ่มอำนวยการ

90

100,000

กลุ่มอำนวยการ

90

23,000

กลุ่มอำนวยการ
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ระยะเวลาดำเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การจัดทำแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี 2565
กิจกรรมยกระดับการทำงานให้
สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมการจัดทำและ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2565 และ
กำหนดมาตรการสู่การ
ปฏิบัติ
หน่วยงานมีการกำหนด
มาตรการสู่การปฏิบตั ิ

หน่วย จำนวน
นับ
-

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65
65
65

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
65
65
65

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65
65
65

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มอำนวยการ

-

-

-

กลุ่มอำนวยการ

จำนวน

2

-

กลุ่มอำนวยการ

ร้อยละของความพึง
ร้อยละ
พอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบบริหารจัดการงาน
สื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/การ
นำเสนอข้อมูล)
รวม

90

-

กลุ่มอำนวยการ

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจริต
เพื่อสร้างการรับรู้

125,000
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
2. ร้อยละของหน่ วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสำนึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1) การประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2) การประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
3) การเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าว
ปฏิญญาเขตสุจริต
4) ประกาศการงดรับและให้ของขวัญใน
เทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift
Policy)
กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต
1) กิจกรรมทางศาสนา เพื่อปลูกฝังให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร นำหลักธรรมต่างๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลีย่ งการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) การเข้าร่วมงานพิธีวันสำคัญต่างๆ เพื่อ
เป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3) การขับเคลื่อนนโยบาย จังหวัด
ฉะเชิงเทราสะอาด ในมิติ “การบริหาร
ราชการสะอาด”คัดเลือกบุคลากร ผู้ที่มี
ผลการปฏิบตั ิราชการอย่างมีระสิทธิภาพ
ที่มีผลงานดีเด่น ในแต่ละเดือน
กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
2) การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับข้าราชการ
3) ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ

2) สร้างจิตสำนึกทีต่ ัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดำเนินงาน
4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
ร้อยละของความ สำเร็จในการ
2,000
ตัวชี้วัด

ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ

ร้อยละของจำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการเชิดชู
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

-

ร้อยละของจำนวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

100,000

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

-
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2.สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
1) การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
2) การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ประจำปี 2565
3) การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัตติ ามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ
4) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อ
จัดทำข้อมูล OIT
2) ขับเคลื่อนนโยบาย 1) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และยุทธศาสตร์ด้าน และปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน
การป้องกันและ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
ปราบปรามการทุจริต 2) กิจกรรมยกระดับการทำงานให้
และประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
สู่การปฏิบัติ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ
- การจัดทำมาตรการให้ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม
- การจัดทำมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
- การจัดทำมาตรการป้องกันการรับ
สินบน
- การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
- การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

ตัวชี้วัด
1) ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี
2565 และกำหนดมาตรการสู่
การปฏิบัติ

งบประมาณ
(บาท)
23,000

-
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โครงการ/กิจกรรม

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดำเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
- การประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- การประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
กิ จ กรรมการจั ด ทำและดำเนิ น การตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ประชาสั ม พั น ธ์ โดยการ มี
ส่วนร่วมของผู้รับ บริก ารและผู้มี ส่ วนได้
เสีย
- กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
- การประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ และในการบริการของ
หน่วยงาน โดยผ่านทางเว็บไซต์

2) พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง
การรับรู้

-

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/การ
นำเสนอข้อมูล)

-
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ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
2. กิจกรรมการปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต

ร้อยละ 90 ของความสำเร็จในการ บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ
จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้อยละ 90 ของจำนวนบุคลากร บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ ตระหนักรู้ และได้รับ
และได้รับการปลูกฝังในด้าน
การปลูกฝังในด้านคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และการเชิดชู จริยธรรม และการเชิดชู สถาบัน
สถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. กิจกรรมปรับฐานความคิด ร้อยละ90 ของจำนวนบุคลากรมี บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและ
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง ความตระหนัก
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
4. กิจกรรมการประเมิน ITA
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2565

คะแนนการประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2565 มากกว่า 95
คะแนน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
65

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

ไตรมาส 4
มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

ผู้รับผิดชอบ

2,000

กลุ่มอำนวยการ

-

กลุ่มอำนวยการ

100,000

กลุ่มอำนวยการ

23,000

กลุ่มอำนวยการ
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม
5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปี 2565
6. กิจกรรมยกระดับการทำงาน
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
7. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการต่อต้านการทุจริต
8. กิจกรรมการจัดทำและ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
65

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

ไตรมาส 4
มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตาม
การทุจริต ประจำปี 2565 และ
มาตรการ และตามแผนป้องกัน
กำหนดมาตรการสู่การปฏิบัติ
การทุจริต ประจำปี 2565

-

กลุ่มอำนวยการ

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการสู่ หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตาม
การปฏิบัติ
มาตรการ สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในด้าน หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้
การรับรู้ ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต
ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการงาน
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
สื่อสาร เพื่อต่อต้านการทุจริต
การทุจริต (ช่องทาง/การนำเสนอ
ข้อมูล)

-

กลุ่มอำนวยการ

-

กลุ่มอำนวยการ

-

กลุ่มอำนวยการ

รวม

125,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2,000

กลุ่มอำนวยการ

-

กลุ่มอำนวยการ

100,000

กลุ่มอำนวยการ

23,000

กลุ่มอำนวยการ

- การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- การเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
- การรณรงค์งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรมทางศาสนา เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร นำหลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การเข้าร่วมงานพิธีวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการ
- การทำความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
กิจกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจำปี 2565
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดทำข้อมูล OIT
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ด้านป้องกันการทุจริต)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
กิจกรรมยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือปฏิบัติ
กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต

-

-

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

-

กลุ่มอำนวยการ

-

กลุ่มอำนวยการ

- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
- กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และในการบริการของหน่วยงาน โดยผ่านทางเว็บไซต์

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

รวมทั้งสิ้น

125,000

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายธันนธร กุศล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายวรพจน์ สิงหราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .................................................................
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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