แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

คานา
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวทาง
หลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
การจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดาเนินการควบคู่กับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
และพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาตร์ชาติฯ ตัวชี้วัด สภาพปัญหา และบริบท
ที่เป็นอยู่ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ๓ ส่วน คือ บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทวิเคราะห์สถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) บริบทที่เกี่ยวข้อง ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการ
จัดทาแผน ข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง กล่าวคือ เป็นสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต ไม่มีบุคลากรสังกัดกระทาผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบดังกล่าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล
และเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น
ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ในภาครัฐข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบ
ทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปราม
การทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญ
ในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง ที่สามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์
การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ
ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดกาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สวนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกาหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงนามาสู
การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสาคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของประเทศไทย ปัจจุบันฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เป็นอันดับที่ ๔๐ ของประเทศ
ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออก
ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (สุวินทวงศ์) และประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข ๓ หรือ ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข ๓๔ (บางประกง - ฉะเชิงเทรา) และประมาณ ๖๑ กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษา สนับสนุนส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหาร
จัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุมในท้องที่ จานวน ๗ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอพนมสารคาม
อาเภอสนามชัยเขต อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอแปลงยาว อาเภอบางคล้า อาเภอราชสาส์น และอาเภอคลองเขื่อน

มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จานวน ๑๔๙ โรงเรียน มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบองค์คณะบุคคล
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นองค์กรที่สร้างโอกาส
ทางการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
๒. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยม
๔. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
การสร้างเครือข่าย
ค่านิยม
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล
กลยุทธ์
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการ
๑. จัดบรรยากาศในสานักงานให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน” โดยยึดหลัก ๕ ส
๒. ทางานด้วยความเต็มใจ เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา
๓. ทางานร่วมกับผู้อื่น โดยคานึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิด
และประสานประโยชน์
๔. กล้าคิด พูด ทาในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความเข้าใจงานและทางานอย่างเป็นระบบ
โดยยึดระเบียบ กฎหมาย
๕. มีความอดทน อดกลั้น และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
๖. เข้าร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ ที่หน่วยงาน จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง
๗. สามัคคี ทางานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน และร่วมกิจกรรมที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับผิดชอบ
๘. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
๙. รักษาเอกลักษณ์ขององค์กร ตามข้อตกลงที่กาหนดไว้
๑๐. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่ดี
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม
โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
มีการประเมิน“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนไดจากการรับรูของผู้มีส่วนไดสวนเสียภายในและผู้มีส่วนไดสวนเสียภายนอก

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบงออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
๒) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
๕) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ไดแก
๑) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
๒) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
๓) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตั้งแต่ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.

ผลคะแนน ITA

พัฒนาการ

ผลต่างของคะแนน ITA

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๖๙.๙๕
๗๙.๘๖
๘๔.๓๖
๘๐.๒๖
๘๔.๘๒

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

+๙.๙๑
+๔.๕๐
-๔.๑๐
+๔.๕๖

คะแนนรายตัวชี้วัด ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป ๒๕๖๒
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
รายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียงตามลาดับคะแนนได้ดังนี้

ตัวชี้วัดที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน

ระดับ

หมายเหตุ

๙๖.๖๑
๘๗.๒๖
๙๓.๓๗
๙๐.๖๒
๙๒.๕๗
๙๒.๑๔
๘๒.๕๕
๗๙.๘๙
๘๕.๔๔
๗๓.๒๑

AA
A
A
A
A
A
A
B
A
B

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายตัวชี้วัด ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ไดคะแนนการประเมินในตัวชี้วัดที่ ๘ และ ๑๐ อันประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการปรับปรุง
ระบบการทางานและตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีจุดบกพร่องในด้านการปรับปรุงระบบการทางานและด้านการ
ป้องกันการทุจริต ที่จะต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงต่อไป
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกีย่ วข้อง
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ผลการดาเนินงานบบทวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
รายละเอียด

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

๑. จานวนบุคลากรในโรงเรียนที่กระทาผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ และได้ดาเนินการทางวินัย
๒. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในโรงเรียนจาแนกเป็นรายกรณี คือ
๒.๑ เกิดจากการไม่รู้ในแนวปฏิบัติ ไม่ได้ตั้งใจกระทาผิด
๒.๒ เกิดจากการจงใจที่จะกระทาผิด
๓. จานวนบุคลากรใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กระทาผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และได้ดาเนินการทางวินัย
๔. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จาแนกเป็น
รายกรณี คือ
๔.๑ เกิดจากการไม่รู้ในแนวปฏิบัติ ไม่ได้ตั้งใจกระทาผิด
๔.๒ เกิดจากการจงใจที่จะกระทาผิด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ
๑๔๙ โรงเรียน บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๖๑ คน บุคลากรในโรงเรียน
จานวน ๑,๕๑๐ คน จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ไม่พบการกระทาผิดของบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ดาเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ในสังกัด การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อต้านการทุจริต และออกสุ่มตรวจโรงเรียนเพื่อเป็น
การป้องกันและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การไม่พบการกระทาผิดของบุคลากรในสังกัด ไม่ได้หมายถึง
ไม่มีการกระทาผิดของบุคลากรในกรณีทุจริตแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะยังไม่มีผู้ใดไปดาเนินการร้องเรียน
หรือเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียด

ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ
จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ ๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ส่วนตัว
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
เพื่อต้านทุจริต
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และบูรณา ๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
และเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติง าน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบ
ต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้
๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อน
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐาน
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
ในทุกระดับ
และเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานง ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
ทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ ๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
และภาคประชาชน
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับ ๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
ดูแลและควบคุมการดาเนินงาน
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ตามเจตจานงทางการเมืองของ
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
พรรคการเมืองที่ได้ แสดงไว้ต่อ
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย
(Policy Formation) ขัน้ การกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด ๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสียงของนโยบาย Policy Risk Indicator
(PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม
หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๓ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัด - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy
Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ
- การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
ติดตาม และตรวจสอบการทุจริต เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน ๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ท้องถิ่น
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น โดยมีการกาหนด
กลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
ป้องกันการทุจริต
ในแต่ละระดับ
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อ
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล ๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร และปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
ด้านการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานสากล
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการ
ทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United ๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption: UNCAC)
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษ
ผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน ๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินและหนี้สิน
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.๒ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ยิ่งขึ้น
ปราบปรามการทุจริตที่มีความ
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ ๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัต
กฎหมายในการปราบปรามการ
ของการทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ ๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่
ของประเทศ
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง ๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ในการปราบปรามการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคม และหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล
และข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistle blower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ คุ้มครองได้
ในกระบวนการปราบปรามการ
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
๖.๓ การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์
๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Nonเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
training)
ปราบปรามการทุจริต
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
ให้สาธารณชนรับทราบและ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่าง
ตระหนักถึงโทษของการกระทา
กว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ ปรับปรุงการทางาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ภาคเอกชน โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษา และกากับติดตามการ
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกี ารสารวจ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
(Corruption Perceptions
การทุจริต (CPI)
Index : CPI)
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) ของประเทศไทย
๑.๓ เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ (CPI)
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ ๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕)
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
๒.๒ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
(Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต
พันธกิจ :
๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ :
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ไมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ)
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สร้างความตระหนักรูในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไมทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกลอมเกลาทางสังคม
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง
การดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไป
กาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและกาหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

โครงการบกิจกรรม

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศ
เจตจานงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งในในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากรถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวง
ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต
๒. สร้างจิตสานึกที่
๒. สานักงานเขต
ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ พื้นที่การศึกษา
ถึงปัญหาและ
คุณธรรม (องค์กร
ผลกระทบของการ
คุณธรรม) ต้นแบบ
ทุจริต ให้ดารงตน
- พัฒนาบุคลากรโดย
อย่างมีศักดิ์ศรีและมี ยึดหลักธรรมาภิบาล
เกียรติภูมิ
ในการบริหารจัดการ
๓. ปรับฐานความคิด ๓. สานักงานเขต
บุคลากรให้สามารถ
พื้นที่การศึกษาสุจริต
แยกแยะระหว่าง
(ITA) เสริมสร้าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
คุณธรรม
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

๒. ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
มีความตระหนักรู้
และได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต
๓. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

งบประมาณ
-

๒๖๘,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๔. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

โครงการบกิจกรรม
๔. เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
(ป้องกันการทุจริต)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

๔. ร้อยละของ
จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

๓๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการบกิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

๑. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ สูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

๑. พัฒนาและ
ยกระดับการทางานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

๑. เตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการ
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ส่วนกลางในการ
เตรียมการรับการ
ประเมิน ITA
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนรับ
การประเมิน
- สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจกับ
บุคลากรในสังกัด

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

-

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๒. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ

๒. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการบกิจกรรม

๒. การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประจาปี ๒๕๖๓
๓. สร้างการรับรู้
๓. การประชุม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน
และการดาเนินงานใน รอง ผอ.สพป.
ด้านการส่งเสริม
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
จริยธรรมและต่อต้าน และข้าราชการ
การทุจริต
ใน สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต ๒

๔. พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหาสาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

๒. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจาปี
๒๕๖๓

-

๓. ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ความ
เข้าในในการปฏิบัติ
ภารกิจได้สอดคล้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๔. การจัดทาและ
๔. ร้อยละของความ
ดาเนินการตาม
พึงพอใจของ
ยุทธศาสตร์
ผู้รับบริการ ต่อระบบ
ประชาสัมพันธ์โดยการ บริหารจัดการงาน
มีส่วนร่วมของ
สื่อสารเพื่อต่อต้านการ
ผู้รับบริการและผู้มี
ทุจริต (ช่องทาง/การ
ส่วนได้เสีย
นาเสนอข้อมูล)

๑๐๐,๐๐๐

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลา

กิจกรรม
๑. การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย

๒. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
คุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

เป้าหมาย

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. ร้อยละของ
บุคลากรทุกระดับ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
มีจิตสานึกและ
มีความตระหนักรู้
พฤติกรรมที่สามารถ
และได้รับการปลูกฝัง แยกแยะระหว่าง
ให้มีทัศนคติและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับ และผลประโยชน์
การทุจริต
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

งบประมาณ

ไตรมาส ๑
ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ไตรมาส ๒
ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

ไตรมาส ๓
มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

ไตรมาส ๔
มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มอานวยการ

๒๖๘,๐๐๐

กลุ่มอานวยการ

ระยะเวลา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓. สานักงานเขต
๓. ร้อยละของ
พื้นที่การศึกษาสุจริต จานวนบุคลากร
(ITA) เสริมสร้าง
เป้าหมายมีความ
คุณธรรม
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. เสริมสร้าง
๔. ร้อยละของ
คุณธรรม จริยธรรม จานวนบุคลากร
และธรรมาภิบาล
ที่ได้รับการพัฒนา
ในสถานศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับ
(ป้องกันการทุจริต) คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

เป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม
บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

๒๐๐,๐๐๐

กลุ่มอานวยการ

๓๖,๐๐๐

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

๕. เตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการ
ประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

๕. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

-

กลุ่มอานวยการ

๖. การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
ประจาปี ๒๕๖๓

๖. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจาปี ๒๕๖๓

เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

-

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

๗. การประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน
รอง ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๒
และข้าราชการ
ใน สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต ๒

๗. ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้
ความเข้าในในการ
ปฏิบัติภารกิจได้
สอดคล้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๘. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อ
ระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
(ช่องทาง/การ
นาเสนอข้อมูล)

เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มอานวยการ

เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ต้นแบบ

-

กลุ่มอานวยการ

๘. การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย

ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

ผู้รับผิดชอบ

