แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564)

คำนำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
จัดทำขึ้นตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทำงกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต อีกทั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 ยังมุ่งเน้นในกำรปลูกจิตสำนึก เสริมสร้ำงค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงวินัยแก่บุคคลำกร ให้เป็นที่ตระหนักและกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมีควำมต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต
ภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขึ้น
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ทำให้แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ภำครัฐ พ.ศ.2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 42 สำเร็จลุล่วงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42

สารบัญ
หลักกำรและเหตุผล

หน้ำ
1

วิสัยทัศน์

2

พันธกิจ

2

วัตถุประสงค์

2

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต

3

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

4

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย

7

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

9

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร กำรปรำบปรำมกำรทุจริต

11

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต

14

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ปะจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

15

ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักการ และเหตุผล
กำรทุจ ริตและประพฤติมิช อบในวงรำชกำร นับเป็นภัยร้ำยแรงต่อประชำชนและประเทศชำติ ที่บ่อนทำลำยทั้งเศรษฐกิจสังคม กำรเมืองและ
วัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆด้ำน กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรงและขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว เป็นปัญหำที่เกิดทั้งในองค์กรภำครัฐและเอกชน วิธีกำรทุจริตมีควำมสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นจนยำกแก่กำรปรำบปรำมให้หมดสิ้นไปโดยง่ำย จึงจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ส่วนรำชกำรจะต้องเร่งดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและค วบคุมกำรปฏิบัติงำน
ภำยในให้มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยในหน่วยงำน กำรทุจริตในสังคมไทยเปนอุปสรรคสำคัญตอกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เปนทุจริตทำงตรงในทุกมิติ ไมซับซอน อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจำงในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนกำรทุจริตที่มำก
ขึ้น ตัวอยำงเชน กำรทุจริตเชิงนโยบำย กำรทุจริตขำมแดนขำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอำชญำกรรมอื่นมำกมำยๆ และสงผลกระทบทำงลบในวงกวำง กำรทุจริตเป
นปญหำสำกลที่ทุกประเทศลวนใหควำมสำคัญรวมทั้งประเทศไทย จึงใหสัตยำบันเขำเปนรัฐภำคีเปนลำดับที่ ๑๔๙ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2554 ในอนุสัญญำ
สหประชำชำติวำดวยกำรตอตำนกำรทุจริต 2003 ค.ศ. (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่วำดวยควำมรวมมือระหวำง
ประเทศในกำรติดตำมทรัพยสินที่ไดจำกกำรทุจริตกลับคืนรวมทัง้ กำรใหควำมรวมมือทำงกฎหมำยเพื่อดำเนินคดีกับผู กระทำควำมผิดอยำงสมบูรณ ประเทศไทย
ไดพยำยำมแกปญหำกำรทุจริตในระดับประเทศมำอยำงตอเนื่อง รวมทั้งบูรณำกำรควำมรวมมือใหเขมแข็งยิ่งขึ้นดวยกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตรชำติวำดวย
กำรปองกันและปรำมปรำมระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศำสตรชำติวำดวยกำรปองกันและปรามปรำบทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
ซึ่งพบวำกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และจำเปนตองดำเนินกำรอยำงตอเนื่องดวยยุทธศำสตรและกลยุทธที่เปนรูปธรรม
ทีส่ ำมำรถปองกันกำรทุจริตที่ทวีควำมซับซอนไดอยำงมีประสิทธิภำพ
โดยเหตุดังกล่ำว รัฐบำลได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐเป็นวำระแห่งชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐนำแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทำงกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผน ปฏิบัติ

รำชกำร ๔ ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี รวมทั้งในกำรดำเนินกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด กำรจัดทำยุทธศำสตรชำติ
ว่ำดวยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 256๔) จึงกำหนดวัตถุประสงคเพื่อบูรณำกำรควำมรวมมือจำกทุกภำคสวนในกำรสรำง
วัฒนธรรมกำรตอตำนกำรทุจริต ทุกรูปแบบอยำงเขมแข็งทั่วสังคมไทยเพื่อใหเปนประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปรงใสเทียบเทำระดับสำกล
วิสัยทัศน์
องค์กรใสสะอำด สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
พันธกิจ
สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร แบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตให้มีมำตรฐำนสำกล ดังนี้
1. สร้ำงควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนบทบำทพื้นฐำนคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในกฎระเบียบและปฏิบัติตำมกฎหมำย
2. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลำกร ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
3. พัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้เพื่อปรับปรุงบทบำทหน้ำที่ในกำรป้องกันและต่อต้ำนทุจริต
4. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยมีมำตรฐำน
5. พัฒนำช่องทำงกำรติดตำมตรวจสอบให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม
6. สร้ำงภำคีเครือข่ำย และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
วัตถุประสงค์
1. เป็นองค์กรมีจริยธรรม คุณธรรม ทำหน้ำที่อย่ำงคุ้มค่ำที่สำธำรณชนเชื่อมั่น
2. บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพเท่ำทันในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
3. มีระบบสำรสนเทศที่เป็นมำตรฐำน เอื้อต่อกำรติดตำมตรวจสอบ
4. มีภำคีเครือข่ำยที่เข็มแข็งในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 )
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
ยุทธศำสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทำงยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะ“ที่
ไม่ทนต่อกำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม ให้มี ควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำธำรณะ จิต
อำสำ และควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
กำรสื่อสำรเพื่อกำรเรียนรู้ อันจะนำมำสู่ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้ำงบทบำทของสื่อมวลชน กลุ่มทำงสังคม และองค์กรวิชำชีพใน
กำรสร้ำงสังคมโปร่งใสด้วยกำรบูรณำกำรแผนงำนในทุกระดับของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน บนพื้นฐำนของกำรประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทำงที่ได้จำก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน กำรทุจริตจำกประเทศ
ต่ำง ๆ ที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต และปลูกฝังค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกรูปแบบ มำปรับใช้ให้
สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทและสภำพปัญหำของประเทศไทยควบคู่กับกำรดำเนินกำรต่อยอดกลไกหรือแนวทำงที่มีอยู่เดิมด้วยกำรบูรณำกำรและเปิด
โอกำสให้กับทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่ว นร่ว มในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยำว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนำหลั กสู ต ร/บทเรี ยน/กำรเรี ยนกำรสอน/กำรน ำเสนอ/รู ปแบบ กำรป้ องกั นกำรทุจริ ตตำมแนวคิดแยกระหว่ ำงผลประโยชน์ ส่ วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. กำรกำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และมีกำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงพลเมืองที่ดี
2. พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนำจิตสำนึกสำธำรณะ
4. กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชำชีพ
6. พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
2. พัฒนำหลักสูตร/บทเรียน/กำรเรียนกำรสอน/กำรนำเสนอ/รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียน กำร
สอนในทุกระดับ
3. พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต
2. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่ อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำงสังคมและ/หรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม
(Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ เมื่อพิจำรณำจำกประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นกำรชุมนุมประท้วง
ของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่มีต่อทุกรัฐบำลที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกั นประกำรหนึ่งคือ การต่อต้าน
การทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อำจกล่ำวได้ว่ำปัญหำกำรทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลำงของปัญหำควำมขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลำกว่ำ

หนึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำ และกำรแสดงออกซึ่งเจตจำนงทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรั บและไม่อดทนต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่ำจะ
เป็นรัฐบำลใดก็ตำม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ำย ที่ต้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดินของ
รัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจำนงทำง
กำรเมืองของประชำชนในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นได้ชัดเจน โดยปรำกฏทั้งในส่วนคำปรำรภอันเป็นส่วนแสดงเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนู ญของปวงชน
ชำวไทย และปรำกฏทั้งในส่วนเนื้อหำสำระในหมวดต่ำง ๆ อันเป็นกำรจัดโครงสร้ำงและระเบียบทำงกำรเมืองกำรปกครองที่นำไปสู่กำรสร้ำงสังคมที่โปร่งใส
ปรำศจำกกำรทุจริต ซึ่งร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน ถึงควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยไทยที่ผ่ำนมำ
มิได้มีเสถีย รภำพ หรื อรำบรื่ น เรี ย บร้อยเป็นเพรำะผู้ นำไม่ นำพำหรื อไม่นับ ถือยำเกรงกฎเกณฑ์กำรปกครองบ้ ำนเมือ ง ทุจริต ฉ้อฉลหรื อบิดเบือ นอำนำจ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีกำรวำงกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขำด เพื่อมิให้ผู้บริหำรที่ปร ำศจำกคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำลได้เข้ำมำมีอำนำจในกำรปกครองบ้ำนเมืองหรือเข้ำมำใช้อำนำจตำมอำเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันแน่วแน่ของประชำชน ที่ปรำกฏให้เห็นอย่ำงเด่นชัดในห้วงเวลำกว่ำ
หนึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำให้ดำรงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อเป็นกำรสนองตอบต่อ เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำลมีกำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองกำรปกครองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่
กำรปฏิบัติของทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีควำมเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงสังคมไทยให้มุ่ง สู่สังคมที่มีค่ำนิยม
ร่วม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อันเป็นเจตจำนงทำงกำรเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหำกำรเมืองกำรปกครองไทยให้เกิดเสถียรภำพและควำม
สงบเรียบร้อยในท้ำยที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำกลไกกำรกำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง ทำง
กำรเมือง
2. กำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดทำเอกสำรแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ

แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษำและกำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
2. กำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน
3. กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรสำหรับเจตจำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรกำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทั้งในระดับชำติและ
ท้องถิ่น
2. ประสำนควำมร่ ว มมือระหว่ำงภำคส่ว นต่ำง ๆ ในกำรกำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรป้อ งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
3. กำรส่งเสริมเจตจำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ที่มี
สัดส่วนเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม
2. จัดทำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชนโดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในกำรกำกับดูแลและควบคุมกำรดำเนินงำนตำมเจตจำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรดำเนินนโยบำยและกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง
2. จัดทำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กำรทุจ ริ ตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) คือกำรแสวงหำประโยชน์ หรือกำรเอื้อประโยชน์ห รือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่ ว นตัว กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจำกกำรใช้อำนำจทำงบริหำรในกำรเสนอโครงกำรหรือกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกำรใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้
ประโยชน์จำกกำรดำเนินตำมโครงกำรหรือกิจกำรนั้น ๆ และทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐกำรทุจริตในรูปแบบดังกล่ำวเป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปั จจุบัน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำยมักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำง
ทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำรกำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมือง กำรใช้อำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส อย่ำงไรก็ตำม แม้ ว่ำ
ผลกำรวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำโครงกำรพัฒนำสำธำรณะต่ำง ๆ สำมำรถถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรทุจริตได้ตลอดเวลำแต่กำรทุจริตเชิงนโยบำยก็มักจะเกิดขึ้ นในขั้นกำร
กำหนดโครงกำรตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เนื่องจำกเป็นวำระแรกที่นโยบำยของพรรคกำรเมืองถูกกำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่ำนมำมี หลำยองค์กร
อิสระและหลำยหน่วยงำนพยำยำมหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว แต่เนื่องจำกข้อจำกัดในเรื่องอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยไม่ได้มีกำรกำหนดให้มีอำนำจยับยั้ง
โครงกำรที่อำจนำไปสู่กำรทุจริตได้ รวมถึงขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในกำรตรวจสอบนโยบำยหรือโครงกำรต่ำง ๆ ที่อำ จก่อให้เกิดกำรทุจริตเชิง
นโยบำยร่วมกัน
ยุทธศำสตร์ ชำติว่ำด้ว ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้ มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซึ่งเป็น
ยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรนโยบำยโดยกำรกำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิ บำล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy
formation) ขั้นกำรกำหนดนโยบำย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง
2. กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย
3. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
4. พัฒนำกรอบชี้นำกำรกำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล
5. พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator (PRI)

6. พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
7. กำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายเหตุ :(เพื่อแก้ไขกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดเตรียมงบประมำณ เช่น มีกำร
เอื้อประโยชน์กันระหว่ำงภำคกำรเมือง ภำคธุรกิจ เป็นต้น กำรทุจริตในกระบวนกำรอนุมัติงบประมำณ เช่น มีควำมพยำยำมผันงบประมำณเข้ำสู่เ ขตพื้นที่
เลือกตั้งของนักกำรเมือง เป็นต้น และกำรทุจริตในกระบวนกำรบริหำรและควบคุมงบประมำณ เช่น กำรทุจริตในขั้นตอนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
เกิดกำรทุจริตมำกที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
9. กำรกำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองเกี่ยวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย
10. กำรกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือเป็นควำมผิดในทำงบริหำร
11. กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจของฝ่ำยบริหำร
12. พัฒนำนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
13. บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย
กลยุทธ์ที่ ๒ กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริตเชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใสและไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มี ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อ
ลดโอกำสกำรทุจริตหรือทำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอำศั ยทั้งกำรกำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอื่น ๆ และ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนำระบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
3. เพิ่มบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต
4. ยกระดับกลไกกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้ำงกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต
2. นำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
3. กำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำข้อเสนอแนะไปสู่กำรปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลดปัญหำกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำนสำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต (กำหนด
เรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
2. กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภำคเอกชนดำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล
2. สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล
3. กำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
2. ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ สำหรับกำรป้องกันกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับกำรป้องกันกำรทุจริต
3. สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ
4. กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ
ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนเข้ำ
สู่กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบกำรทุจริต กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรในกำรสอบสวนและไต่สวน
กำรปรับปรุงและบูรณำกำรขั้นตอนและกรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว กำรพัฒนำกลไกพิเศษในกำร
ดำเนินคดีที่รวดเร็วมำกขึ้น กำรวำงแผนกำหนดทิศทำงในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตำมสถิติและฐำนข้อมูลระดับควำมเสียหำย /ควำมเร่งด่วน/จำนวนของคดี
กำรทุจริต กำรศึกษำวิเครำะห์พลวัตของกำรทุจริตเพื่อตรำกฎหมำยป้องกันกำรทุจริตในเชิงรุก กำรบูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้ลดกำรดำเนินงำน ที่ล่ำช้ำและซ้ำซ้อน กำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้
กำรดำเนินคดีเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีกำรเผยแพร่เปิดโปงให้สำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลั วในกำรกระทำ
กำรทุจริต รวมไปถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตำมแนวทำงของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003
(UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ดังกล่ำวจะมุ่งเน้นกำรดำเนินกำรโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) และกำรตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อ สำรที่ ทัน สมั ย ในกำรพัฒ นำกลไกต่ำ ง ๆ ให้ มีป ระสิ ทธิ ภ ำพมำกยิ่ง ขึ้น ซึ่ งยุ ทธศำสตร์นี้ จะทำให้ กำรปรำบปรำมกำรทุ จริ ตเป็น ไปอย่ ำงรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คดีกำรทุจริตต่ำง ๆ ถูกดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระทำกำรทุจริตได้รับกำรลงโทษ สำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนัก
และเกรงกลัว ที่จะกระทำกำรทุจริต และคดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน

แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของทรัพย์สิ นและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ
244)
2. กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ
244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244)
2. กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรดำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
3. กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244)
4. กำรเพิ่มบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญำ
และมำตรฐำนสำกล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต
2.กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้อง
กับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล
3. กำรประเมินติดตำมกำรอนุวั ติกำรตำมสนธิสัญญำ เพื่อให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยแลกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
4. กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย/ควำมเร่งด่วน/สถิติกำรทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ 215)
5. กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ 215)
๖. กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัย ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑
และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
๓. กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่ำวกรอง
ประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนและผู้ให้เบำะแส (whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
๓. กำรกำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต (non-training)
2. กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ ที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต (training)
3. กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 กำรเปิดโปงผู้กระทำควำมผิดให้สำธำรณชนรับทรำบและตระหนักถึงโทษของกำรกระทำกำรทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำรเปิดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำงในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง
กลยุทธ์ที่ 9 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณคดีทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
ยุทธศำสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น กำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและ
กำรจัดกำรกำรยกระดั บค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมิน และวิธีกำรสำรวจตำมแต่ละแหล่งข้อมูล และ
เร่ งรั ด กำกั บ ติด ตำมให้ ห น่ ว ยงำนที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติห รือปรั บปรุงกำรทำงำน รวมไปถึงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่ว มกั นระหว่ ำงภำครัฐ หน่ว ย งำนใน
กระบวนกำรยุติธรรม ภำคเอกชน และต่ำงประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษำ และกำกับติดตำมกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรสำรวจตำมแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)
2. บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศ (CPI)
4. กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุ จริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 – ยุทธศำสตร์ที่ 5)
เพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โดยได้
นำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มำเป็นกรอบและแนวทำงดำเนินกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ
เป็นพันธกิจ “องค์กรใสสะอำด สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ” มีกำรทบทวนและวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและ
ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕59 โดยใช้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของกำรดำเนิ น งำนหน่ ว ยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มำเป็น เครื่องมือวัดควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่ ว นรำชกำร

ซึ่งประกอบด้วย 5 ดัชนี และได้นำกิจกรรมในกำรประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใสประจำปี ๒๕๕๙ มำเป็นกิจกรรมในกำรดำเนินงำนมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 รวมถึงพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและปัญหำอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ปีที่ผ่ำนมำ นำมำวิเครำะห์เชื่อมโยงแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรของหน่วยงำนที่จะดำเนินกำรให้มีควำม
สอดคล้องและเหมำะสมในกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรกำหนดจัดทำแผนงำน/โครงกำรและกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังนี้
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ปีงบประมาณ 2560
มาตรการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
ร้อยละของสถำนศึกษำ 1. เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 2
60%
1. ส่งเสริมสนับสนุน
ทีไ่ ด้รับกำรให้มีทัศนคติ และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมใน
และค่ำนิยมไม่ยอมรับ 2.มีรูปแบบกำรป้องกันกำร
สถำนศึกษำ สร้ำง
เครือข่ำยชุมชนแห่งกำร กำรทุจริต มีกำรเรียน ทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำ
กำรสอนโดยบูรณำกำร เศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียน
ป้องกันกำรทุจริต
กำรสอน
2.พัฒนำระบบและจัดกำร หลักปรัชญำของ
องค์ควำมรู้กำรป้องกันกำร เศรษฐกิจพอเพียงมำ
ทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำ เป็นเครื่องมือต่อต้ำน
ทุจริต
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ นิเทศและ
ติดตำมผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการ

ตัวชี้วัด

1. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วน ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ก ำ ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ลูกจ้ำงประจำ
มำตรกำรส ำหรั บ เจตจ ำนง เจ้ำหน้ำที่ในสพม.42
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และสถำนศึกษำใน
สังกัด

โครงการ/กิจกรรม
ประกำศเจตจำนง
สุจริตในกำรบริหำร
สพม.42

หน่วย
นับ
1
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
80%

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศและ
ติดตำมผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มาตรการ

ตัวชี้วัด

1. วำงมำตรกำรเสริมสร้ำง 1.ระดับควำมโปรงใส
กำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิง ของกระบวนกำร
นโยบำยบนรำกฐำนหลัก ควบคุมภำยใน
ธรรมำภิบำล

โครงการ/กิจกรรม
1. กำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในและ
ติดตำมประเมินผล

หน่วย
นับ
1
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
60%

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
นับ

1. เพิ่มประสิทธิภำพระบบ ร้อยละของคดีกำร
ทุจริตที่ลดลง
กำรป้องกันกำรทุจริต

1. ยกระดับกลไกกำร 2
กำกับ ติดตำม และ
กิจกรรม
ประเมินผลกำรป้องกัน
กำรทุจริต
2.พัฒนำมำตรกำรเชิง
รุกที่สำมำรถแก้ปัญหำ
กำรทุจริตในแต่ละ
ระดับ

2. พัฒนำบูรณำกำรระบบ
กำรประเมินด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน

1. เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำหนด
กลไกกำรติดตำมและ
ประเมินผล กำรนำ
ข้อเสนอแนะไปสู่กำร
ปฏิบัติ
2. สร้ำงกลไกป้องกัน
เพื่อยับยั้งกำรทุจริต
และนำข้อเสนอแนะ
จำกกลไกกำรป้องกัน
เพื่อยับยั้งกำรทุจริตสู่
กำรปฏิบัติ

ร้อยละผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน

2
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
60%

80%

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน และกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล
(นิติกร)

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน และกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล
(นิติกร)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
นับ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ

1. จำนวนช่องทำงใน
กำรรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริต
2. ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ร้องเรียนต่อกำร
ตอบสนองและแจ้ง
ผลตอบสนองของผู้
ร้องเรียน

1. ปรับปรุงระบบกำร 2
รับเรื่องร้องเรียนของ กิจกรรม
หน่วยงำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตให้มีควำม
รวดเร็วเข้ำถึงได้
โดยง่ำย
2. กำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและควำม
ไว้วำงใจ ต่อระบบกำร
รับเรื่องร้องเรียน

2. กำรสร้ำงมำตรฐำนกำร
ดำเนินกำรปรำบปรำม
ทุจริต

ระยะเวลำเฉลี่ยของ
กำรดำเนินคดีทุจริต

1. กำรกำหนดกรอบ
เวลำในแต่ละขั้นตอน
กระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้ชัดเจน

1
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)
60%

60%

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล (นิติกร) และ
หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล (นิติกร) และ
หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้ำรำชกำร บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
อย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ข้ำรำชกำร บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เกิดควำมตระหนักและควำมร่วมมือกันของทุก ภำค
ส่วนในกำรส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงเครือข่ำยชุมชนป้องกันกำรทุจริต
3. ข้ำรำชกำร บุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
4. เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยตรวจสอบกำรทำงำนของภำครำชกำร กำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำในกำรตรวจสอ บติดตำมกำรทำงำนของ
หน่วยงำน
ผู้อนุมัติ แผนปฏิบัติรำชกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

