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คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบ าลในสถานศึ ก ษา ซึ่ง สอดคลอ งกั บยุ ท ธศาสตร ชาติ วา ด วยการป องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็น
การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตแนวทางหลัก ๓
แนวทาง ประกอบดวย ๑) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต ๒) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ ๓)
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ ๑ บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สวนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่ง ที่
เกี่ยวของ สวนที่ ๓ แผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนสําเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีนาคม ๒๕๖๓
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑

สวนที่ ๒

สวนที่ ๓

บทนํา
ความเปนมา
ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
- กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
- คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
- คะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาคผนวก
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สวนที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต
เชิง นโยบาย การทุจ ริตขามแดนขา มชาติ ซึ่ง เชื่อ มโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสง ผลกระทบทางลบ
ในวงกว า งรั ฐบาลได ตระหนั กในสถานการณ การทุ จริ ตทั้ งในภาครั ฐและในระดั บชาติ พลเอกประยุ ทธ จั นทร โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได ป ระกาศนโยบายในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด า นการส ง เสริ ม
การบริหารราชการแผ นดินที่ มีธรรมาภิบ าลและการปองกั นปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครั ฐ
ขอ 10.5 ใช มาตรการทางกฎหมาย การปลู กฝ ง คา นิย ม คุณธรรม จริ ยธรรมและจิ ตสํา นึก ในการรัก ษาศัก ดิ์ศ รี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครง ครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาวใช เ วลานาน ซ้ํ า ซ อ นและ
เสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต และนโยบายปราบปรามการทุ จริ ตของรัฐ บาล ที่ มุง สง เสริม ปลู กจิ ตสํ านึ กใหสั ง คมไทยมีวิ นัย และยึด มั่ น
ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ควบคู กั บการพัฒ นาเครื อข า ยปอ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต อย า งบู ร ณาการโดยให
ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและ
กลไกที่ มี อิ ส ระอย า งแท จ ริ ง ในการตรวจสอบ ควบคุ ม กระจาย ถ ว งดุ ล อํ า นาจ ควบคู กั บ การพั ฒ นากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจากสถานการณ
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง สองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร
ชาติว าด ว ยการปอ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ตใหส อดคลอ งกั บ สภาพป ญ หาและสถานการณ การดํ า เนิ นงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือ
สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้ง แตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติ ฯ
ไปสูการปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับ
ทราบในทุกปงบประมาณ ทั้ง นี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐาน

๒

เทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
จากทั้งภายในและตางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. ร วมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทํา แผนปฏิ บัติการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร
ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหยึดกรอบ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห ลั ก ที่ ใ ช ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ
ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึง นํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อเปนกรอบทิศทาง
ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลให
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง

๓

ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งอยูบริเวณวัดปาเลไลยกวรวิหาร ถนน
มาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้ง อยูระหวางละติจูด ๑๔.๔๗๔๓๒๒๑๔๗๖๔๗๙๒
ลองจิจูด ๑๐๐.๐๙๗๐๖๙๖๗๘๔๖๘๔๒ อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ ๓ เมตร มีพื้นที่รวม
ประมาณ ๑,๒๐๓.๒ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๖ ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนต ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐) โดยทางรถไฟ ประมาณ ๑๔๒
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒), อําเภอสามชุก, อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓) และอําเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง (สังกัด สพป.อางทอง)
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒)
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอวิเศษชัยชาญ , อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอสามโก
จังหวัดอางทอง (สังกัด สพป.อางทอง) , อําเภอผักไห และอําเภอ
บางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒)
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภออูทอง และอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒)
๑.๒ สภาพเศรษฐกิจ/สังคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีจํานวน ๓ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลามา และ
อําเภอศรีประจันต การปกครอง และประชากร ในพื้นที่มีการแบงเขตการปกครองยอย ดังนี้
๑) อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ ๕๔๐.๙ ตารางกิโลเมตร มีจํานวน ๒๐ ตําบล ๑๒๓ หมูบาน
๒) อําเภอบางปลามา มีพื้นที่ ๔๘๑.๓ ตารางกิโลเมตร มีจํานวน ๑๔ ตําบล ๑๒๗ หมูบาน
๓) อําเภอศรีประจันต มีพื้นที่ ๑๘๐.๐ ตารางกิโลเมตร มีจํานวน ๙ ตําบล ๖๔ หมูบาน
(ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)
๒. สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่หลักในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กับมาตรา ๘ มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๗๖ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ไดกอตั้งเปน

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการแกไขกฎหมายปรับเปลี่ยนใหเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
๑) อํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒ นาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับ
สถานศึกษา
๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบง สวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา
๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
เขตพื้ น ที่ ค ว ามรั บ ผิ ด ชอ บของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
มีจํานวน ๓ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลามา และอําเภอศรีประจันต ตามภารกิจการจัด
การศึ กษามี สถานศึ กษาที่ต องรับผิ ดชอบ จํ านวน ๑๓๘ แหง การจั ดการศึ กษาแบงไดเปน ๓ ระดับ คื อ ระดั บก อ น
ประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – อนุบาล ๓) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓)
๓. การบริหารงานและบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต มีการแบงโครงสรางภายในแบงเปน 9 กลุม
และ 1 หนวย มีบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดัง นี้ ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน ศึกษานิเทศก 12 คน
บุคลากรทางการศึกษา 38 คน ลูกจางประจํา 7 คน ลูกจางชั่วคราว 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน ดังนี้ (ขอมูล ณ
เดือนพฤศจิกายน 2562)

๕

ทําเนียบผูบ ริหารการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ดร.ไพศาล ปนแดน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
โทร. 064-5979456

นายเผชิญศักดิ์ แกวเขียว
รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โทร. 081-7922002

โทร. 081-4319473

นายจําลอง บุญเรืองโรจน
รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โทร. 081-4319473

บุคลากรในกลุมงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุมอํานวยการ จํานวน ๑๗ คน
ที่
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1 นางมนฐิตา ทรัพยมนตรี

ผอ.กลุมอํานวยการ

086-8879908

2 นางสาวนิศรา เจริญผล

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

081-8563053

3 นางมาลี สรอยสุวรรณ

นักประชาสัมพันธชํานาญการ

081-8305096

4 นางสาววิภา ประกอบวิทย

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

082-4428134

5 นายปญญา เปรมมีพันธุ

ชางไม ช 4

091-8766968

6 นายวิโรจน หาดแกว

ชางปูน ช 4

099-0962688

7 นายเมธี สายเมธี

ชางไม ช 4

080-1819889

8 นายเสนห พันธุเณร

ชางปูน ช 4

090-0458891

9 นายสมคิด คุมเดช

ชางปูน ช 4

080-6694790

10 นายสํารวย รักชื่น

ชางไม ช 4

084-5725727

11 นายประภาส จวนกระจาง

ชางปูน ช 4

098-8249151

12 นางสาวนุชนาฎ หมื่นเดช

พนักงานพิมพดีด

082-0734068

13 นางสาวธฤษวรรณ คําประดับเพชร เจาหนาที่ธุรการ

098-5748821

14 นางสาวรรณกรณ เผาพันแปลก

เจาหนาที่ธุรการ

092-5692977

15 นางสาวพรชนก เลิศธานี

พนักงานทําความสะอาด

061-6182748

16 นายบํารุง โพธิ์ไกรสวรรค

ยาม

063-8956575

17 นายดํารงรักษ ทองดี

ยาม

099-9121450

กลุมนโยบายและแผน จํานวน 7 คน
ที่
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1 นางสาวสรอยวสันต ศรีคําแหง ผอ.กลุมนโยบายและแผน

085-8310772

2 นางจินตนา องคปรีชา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 086-6057643
พิเศษ

3 นางชอเพชร สุนทรวิภาต

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 081-4929600
พิเศษ

4 นางวาสิฎฐี ดวงจินดา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 099-3393266

5 นางอธิษฐณัฐ หนูทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 089-8373545

6 นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

089-9195479

7 นางสาวชนิดา แสวงคํา

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

089-5483921

๖

๗

กลุมบริหารงานบุคคล จํานวน 8 คน
ที่
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1 นายสินทบ ทองบุญเหลือ

ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล

089-3302224

2 นายศักดิ์ชาย สระแกว

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

083-5468669

3 นางนลินภัสร ธีรปฐมวิทย

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

090-5569359

4 นางสุกัญญา สะอาดดี

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

081-2913196

5 นางผุสดี เพชรน้ําดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

088-2512976

6 นางสาวอนุชษรา จันทาทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

087-1214641

7 นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

089-4448694

8 นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ เจาหนาที่ธุรการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล

จํานวน 9 คน

099-3901058

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1 นายวันชัย พันธุสิงหจบ

ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

081-8416596

2 นางพิชญา รักผล

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

089-7865777

3 นางเดนดวง ขันคํา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

091-7292606

4 นางกมลทิพย พุทธจํา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

091-8801297

5 นางอรุณพร กัลยจารึก

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

081-8587783

6 นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

081-7719782

7 นางสาวสุภาวดี จิวศิริตระกูล เจาหนาที่ธุรการ

089-0749286

8 วาที่รอยตรีทรัพยสถิตย ขันคํา เจาหนาทีลูกเสือ

092-9817677

นางภาณมาสก ศิวพันธพงศ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ชวยราชการ
สมุทรปราการ 2

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางพรชรี พลเสน

จํานวน 10 คน
ตําแหนง
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

๘

เบอรโทรศัพท
087-7116197

2 นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 089-6853736
3 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

081-5268207

4 นางปราณี บัวชุม

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

089-9124138

5 นางกนกวรรณ คลายสินธุ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

089-4111236

6 นางสาวสรญา สุดโต

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

081-8562192

7 นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

091-8859372

8 นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุข

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

086-1746024

9 นางณัฐธวรัทย ศิริเดชภัทร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

089-6156209

10 นางสาวผกาวัลย เกาแพ

เจาหนาที่ธุรการ

087-1577042

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 12 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1 ดร.ชบา พันธุศักดิ์

ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 089-4977700

2 นางเกสรา อารยะจารุ

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

081-7368561

3 นางสาวสุคนทิพย สําเนียงดี

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

085-2626836

4 นางดวงทิพย เพ็ชรนิล

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

089-4547578

5 นายภัทรวัตฐ ซื่อตรง

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

081-9815169

6 นางสาวเมทินี ตาตะสมิธ

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

089-0300818

7 ดร.วราภรณ แปนแจง

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

095-9477878

8 นางณัชนันทน บุตรดาวงษ

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

062-1891914

9 นางสาวภัทรัฒน ศรีทองสุข

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

098-2498914

10 นายอนุชา คะชาชัย

ศึกษานิเทศก

081-9953961

11 นางสาวจิราภรณ โกพัฒนตา

ศึกษานิเทศกชํานาญการ

062-5451453

12 นางสาวกุลนิษฐ ทองเกลี้ยง

ศึกษานิเทศกชํานาญการ

092-2761929

หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1 นางสาวนิลจิราวัลย ยอดอานนท

ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน

094-4780526

2 นายพัฒนา องคปรีชา

นักตรวจสอบภายในชํานาญการ

095-9280914

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 นางสาวพจนี บริสุทธิ์

กลุมกฎหมายและคดี จํานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครู
และบุคลากรฯ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท
087-4097982

เบอรโทรศัพท

1 นางนิษฐณิชชา อภิวัฒิธรรม

นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี

081-7052945

2 นายปริญญา บุญมาดี

นิติกร ชํานาญการ

062-5353651

กลุมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 ดร.ชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร

เบอรโทรศัพท

ศึ ก ษานิ เ ทศก ชํ า นาญการพิ เ ศษ ปฏิ บั ติ 095-9522828
ห น า ที่ ผ อ . ก ลุ ม ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๙

๑๐

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไก
ในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒ นานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใชประเมินสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดเริ่มดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมิน เชิง บวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนว ยงานภาครั ฐ
ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีการประเมิน
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนไดจากการ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
เครื่อ งมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ป 255๙ – 256๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ –
256๒ แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หนวยงาน
ป 5๙
ป ๖๐
ป 6๑
ป 6๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙๒.๕๗ ๙๔.๔๑
๙๓.๖๕
93.83

๑๑

คะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ป 256๑ – 256๒
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รายดัชนี
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๒ แสดงรายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๑

คะแนน ITA
ภาพรวม
ป ๖๑ ป 6๒

ดัชนีที่ 1
ป ๖๑

๙๓.๖๕ 93.83 ๘๕.๙๗

ป 6๒

ดัชนีที่ 2
ป ๖๑
๙๕.๔๕

ป 6๒

ดัชนีที่ 3
ป ๖๑
๙๔.๙๒

ป 6๒

ดัชนีที่ 4
ป ๖๑
๙๙.๑๖

ป 6๒

ดัชนีที่ 5
ป๖๑

ป 6๒

๙๖.๔๙

แนวทางการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น การทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 256๓ โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดว ยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป องกัน การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ
การกํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป า หมายของยุ ท ธศาสตร ช าติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรง ใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒ นาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืนเปนประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแข ง ขันได ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
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1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรี ยบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่น คง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความรว มมื อระหว างประเทศทุก ระดับ และรั กษาดุ ลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรีย มพร อมแหง ชาติแ ละระบบบริห ารจั ดการภัย พิบัติ รัก ษาความมั่น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย
สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุง เน น ใหค วามสํ าคั ญ ในกระบวนการการปรั บสภาพสั ง คมให เ กิด ภาวะที่ “ไม ท นต อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้ง แตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒ นธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน
ที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ และผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชนสวนรวม
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
2. สงเสริมใหมีระบบและ
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
กระบวนการกลอมเกลาทาง
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
สังคมเพื่อตานทุจริต
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
3. ประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
ตานทุจริต
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ 4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
ชุมชน (Community) และ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
ตอตานการทุจริต
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม
ทุกฝ ายต างมี ขอเรียกรองที่สอดคล องร วมกั นประการหนึ่ง คื อการตอ ตานการทุจริ ตของรัฐ บาลและเจา หนา ที่รั ฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ

๑๕

มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม
ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปน รูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่ง เดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุง เนนใหประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารนํ า เจตจํ า นงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรมและสอดคล อ ง
เปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ทางการเมือง
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ตอสาธารณชน
ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
2. เรงรัดการกํากับติดตาม
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
ในทุกระดับ
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
การทุจริต
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการ
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
แสดงไวตอสาธารณะ

๑๖

ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได
กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมิน นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะทอนการ
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

กลยุทธ
การรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๑๗

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้ง การกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติง าน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
ปองกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
3. พัฒนานวัตกรรมและ
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให
ปญหาการทุจริต
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
พฤติกรรม
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหและ
5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมินดาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชน
6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
7. พัฒนาสมรรถนะและ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
มาตรฐานสากล
บุคลากรดานการปองกัน
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับ
สหประชาชาติวาดวยการตอตาน การปองกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต

๑๘

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป น ยุ ท ธศาสตร ท่ี มุ ง เน น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการ
ได อ ย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล า ว จะมุ ง เน น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น คดี ก ารทุ จ ริ ต จะถู ก ดํ า เนิ น การอย า งรวดเร็ ว และผู ก ระทํ า การทุ จ ริ ต
จะไดรั บการลงโทษสาธารณชนและสัง คมเกิด ความตระหนั กและเกรงกลั วที่ จะกระทํา การทุจ ริต อัน จะส ง ผล
ใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
รองเรียนการทุจริตใหมี
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทุจริตและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
5. บูรณาการขอมูลและขาว
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
กรองในการปราบปราม
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
คุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได
(Whistleblower) และเจาหนาที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจาหนาที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต

๑๙

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปดโปงผูกระทําความผิด - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อยางกวางขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

๒๐

ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ
คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
แตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศโดยมี
กลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธกี ารสํารวจตาม
1. ศึกษา และกํากับติดตาม
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
การยกระดับดัชนีการรับรู
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริต(Corruption
การทุจริตของประเทศ (CPI)
Perceptions Index :CPI)
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
ของประเทศไทย
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมาย
2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปราม
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรูการทุจริต (Corruption 2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

๒๑

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ได แ ถลงนโยบายต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
เมื่อวันศุกรที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ดาน
ดานที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตมหึมา ประกอบดวยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลยพินิจอันกวางขวางของเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอการทํามา
หากินและการดํารงชีวิตไดแตนาเสียดายวาในเวลาที่ผานมาระบบราชการและเจาหนาที่บางสวนกลายเปนสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแยงในสังคม ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไขใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไมอาจใชกลไก
เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น กั บ นานาประเทศ เช น เสี ย ค า ใช จ า ยสู ง ใช เ วลามาก มี ก ารขออนุ ญ าตซ้ํ า ซ อ น
ใชระบบตรวจสอบที่ไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน
จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความไมเปนธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุน
เขามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวกหรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว
ปรับปรุง วิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไ ขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่ มีป ระสิ ทธิภ าพไวใ นระบบราชการ โดยจะดํา เนิ น การตั้ง แต ระยะเฉพาะหน าไปตามลํา ดับความจํา เป น
และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลาดําเนินการ
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ ที่เปน ธรรม โปรง ใส มิใหเ จาหนาที่ห ลีกเลี่ยง ประวิง เวลา หรือ ใชอํานาจโดยมิชอบ
กอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนา
จะเนน การปรับปรุง หนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน
เปนสําคัญ
10.3 ยกระดั บ สมรรถนะของหน ว ยงานของรั ฐ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
ทั้ง ในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจัง หวัดโดยไมตองเดินทางเขามายัง สวนกลาง
ศูน ยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่ง จะจัดตั้ง ตามที่ชุมชนต างๆ เพื่อให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
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10.4 เสริ ม สร า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต ง ตั้ ง และโยกย า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป อ งกั น
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสง เสริมใหมีก ารนําระบบพิทักษ คุณธรรมมาใชในการบริห ารงานบุ คคลของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครง ครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัด ซื้ อ จั ด จ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาว ใช เ วลานาน ซ้ํ า ซ อ นและ
เสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรั บ ปรุ ง และจั ด ใหมี ก ฎหมายเพื่ อ ใหค รอบคลุ ม การป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปน
เรื่ อ งที่ ต อ งแทรกอยู ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก รู ป ด า นทั้ ง จะเร ง รั ด การดํ า เนิ น การต อ ผู ก ระทํ า การทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้ง ใหผูบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใช
จายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยง
หรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และ
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
10.7 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค ก รภาคเอกชนและเครื อ ข า ยต า งๆที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สอดส อ ง
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
ตามที่น ายธีระเกียรติ เจริ ญ เศรษฐศิลป รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ เขารั บตําแหนง อย างเป น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ไดมอบนโยบายดานการตอตานการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป ประกาศวา กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเนนเรื่องความโปรง ใส และ
Anti-Corruption ซึ่ ง จะเป น ยุ ค ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค วามโปร ง ใสที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร จะไม มี ใ ต โ ต ะ
หลัง โตะ หลัง บาน ตามน้ําใดๆ ทั้งสิ้น และยืน ยันวาไมมีการนําชื่อหรือทีมงานทั้ง สามทาน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ และหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอางเพื่อขอรับผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ตองการสรางเด็กใหโตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้น มากับ
ความไมโกง ดวยการปลูกฝงการไมโกงไวในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไมโกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ใหเกลียดการโกง และจะไดไมทํา
คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(1) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน ใหเปนไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อยางเครงครัด
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน
พันธกิจ :
๑. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
๒. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
๑. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี จิ ต สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมที่ ส ามารถแยกแยะระหว า งผลประโยชน ส ว นตั ว และ
ผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทํางาน ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ไมนอยกวารอยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
คานิ ยมร วมต านทุ จริต มีจิต สํานึ กสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวา งผลประโยชนส วนตนกับ ผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให
เกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต
เปน การดําเนิน การผานสถาบัน หรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสัง คมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จเพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ
ตอไป
งบประมาณ
เปาประสงค
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม

๑. สรางจิตสํานึกที่ตัว
บุคคลใหตระหนักรูถึง
ปญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให
ดํารงตนอยางมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

กิจกรรมสราง
ความตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต
- ปลูกจิตสํานึกการเปน
พลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรม
สุจริต

๑)จํานวนบุคลากรไดรับ
การสงเสริมคานิยม
ความรูความเขาใจดาน
การปองกันและ
ประพฤติมิชอบ

-

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2) รอยละ ๘๐
ของบุคลากรมีสวนรวม
ในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สูการเปน
บุคคลตนแบบ

๒. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน
สวนรวมในการ
ดําเนินงาน
๓. สงเสริมการสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอตาน
การทุจริต

กิจกรรมเสริมสราง
คานิยมรวมตานทุจริต
- การสรางคานิยมไม
ทนตอการทุจริต
ปลูกจิตคิดพอเพียง

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

. สรางการรับรู
เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และการ
ดําเนินงาน ในดาน
การสงเสริม
จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต

กิจกรรมเสริมสราง
การคิดแยกแยะ
ระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน
สวนรวม
- พัฒนาความรูให
บุคลากรทุกระดับใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

บุคลากรทุกระดับ
ไดรับการพัฒนา
ความรูดานคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ปองกันปราบปราม
การทุจริต

กิจกรรมสรางจิตสํานึก
สาธารณะ
- จิตอาสา "เราทําความ
ดีดวยหัวใจ 10 วัน 10
ความดี”

1) รอยละ 80
ของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม
2) รอยละ 80
ของบุคลากรที่ผานการ
เขารวมกิจกรรมไม
ยอมรับการทุจริต
จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๒๔

-

-

.
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เปาประสงค
. เสริมสราง
ภาพลักษณที่ดี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทา
งาน ดานการ
ปองกันและ
ตอตานการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรม

1 กิจกรรมสราง
ความตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต
- ปลูกจิตสํานึกการเปน
พลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรม
สุจริต

๒.กิจกรรมเสริมสรางคานิยม
รวมตานทุจริต
- การสรางคานิยมไมทนตอ
การทุจริต ปลูกจิตคิด
พอเพียง

ตัวชี้วัด

1) จํานวนบุคลากร
ไดรับการสงเสริม
คานิยม ความรู ความ
เขาใจดานการปองกัน
และประพฤติมิชอบ
2) รอยละของ
บุคลากรมีสวนรวมใน
การปองกันและ
ตอตานการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ
1) รอยละของ
บุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม
2) รอยละของ
บุคลากรที่ผานการเขา
รวมกิจกรรมไมยอมรับ
การทุจริต

เปาหมาย
หนวย จํานวน งบประมาณ
นับ
คน

70

-

รอยละ

100

-

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๓ 63 63 63 63 63 63 63 63

ผูรับผิดชอบ

กลุมกฎหมาย

กลุมกฎมหาย

๒๖
3.กิจกรรมสรางจิตสํานึก
สาธารณะ
- จิตอาสา "เราทําความดี
ดวยหัวใจ 10 วัน 10 ความ
ดี”
๔.กิจกรรมเสริมสรางการคิด
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
- พัฒนาความรูใหบุคลากร
ทุกระดับในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรม

คน

70

-

กลุม
อํานวยการ

บุคลากรทุกระดับ
ไดรับการพัฒนา
ความรูดานคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ปองกันปราบปราม
การทุจริต

คน

70

๒๐๐,๐๐๐

กลุมพัฒนา
ครู

๒๗

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๑
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๔
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

๑.กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันการทุจริต
- ปลูกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต

-

กลุมกฎหมายและคดี

๒.กิจกรรมเสริมสรางคานิยมรวมตานทุจริต
- การสรางคานิยมไมทนตอการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง

-

กลุมกฎหมายและคดี

3.กิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
-จิตอาสา"เราทําความดีดวยหัวใจ 10 วัน 10 ความดี”

-

กลุมอํานวยการ

๒๐๐,๐๐๐

กลุมพัฒนาฯ

๔.กิจกรรมเสริมสรางการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
- พัฒนาความรูใหบุคลากรทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(นายปริญญา บุญมาดี)
ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายไพศาล ปนแดน)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) (.........................................)
ตําแหนง ...............................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา-

ภาคผนวก

เสนอผูบริหารประชุมจัดทําแผน

๒๙

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

๘๗

๓๐

หนังสือเชิญประชุม

๓๑

๓๒

การประชุมจัดทําแผน

เสนอแผนเพื่อใหความเห็นชอบและแจงบุคลากรรับทราบ

๓๓

๓๔

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

๑. นายไพศาล ปนแดน

๒. นายเผชิญศักดิ์ แกวเขียว
๓. นางสาวสุภาวดี มิสุนา
๔. นายจําลอง บุญเรืองโรจน
๕. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
๖. นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา

เรียบเรียง / เขียนรายงาน / รูปเลม
๑. นางนิลจิราวัลย ยอดอานนท
๒. นางนิษฐณิชชา อภิวัฒิธรรรม
๓. นายพัฒนา องคปรีชา
๔. นายปริญญา บุญมาดี

ผูอํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผูอํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รักษาราชการแทน ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผูอํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผูอํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
ผอ.กลุมกฎหมายและคดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นิติกรปฏิบัติการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

บันทึกภาพ

นางมาลี สรอยสุวรรณ นักประชาสัมพันธชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

ปก

นายปริญญา บุญมาดี นิติกรปฏิบัติการ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑

