แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง
ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่ง ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปร าบป ร ามก า ร ทุ จ ริ ต ส านั ก ง าน เขตพื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษาป ร ะ ถมศึ ก ษาสุ พ ร ร ณบุ รี เข ต ๑ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ แ ล ะ น โ ย บ า ย ส า คั ญ อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร ทุ จ ริ ต
ในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก

บทนา
ความเป็นมา
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
- กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
- คะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ส่วนที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำ
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิง นโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้า มชาติ ซึ่ง เชื่อ มโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ง ผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
รั ฐบาลได้ ตระหนั กในสถานการณ์ การทุ จริ ตทั้ งในภาครั ฐและในระดั บชาติ พลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศนโยบายในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด้ า นการส่ ง เสริ ม
การบริหารราชการแผ่ นดินที่ มีธรรมาภิบ าลและการป้องกั นปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครั ฐ
ข้อ 10.5 ใช้ มาตรการทางกฎหมาย การปลู กฝั ง ค่า นิย ม คุณธรรม จริ ยธรรมและจิ ตสานึก ในการรัก ษาศัก ดิ์ศ รี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่ง ครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาวใช้ เ วลานาน ซ้ าซ้ อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต และนโยบายปราบปรามการทุ จริ ตของรัฐ บาล ที่ มุ่ง ส่ง เสริม ปลู กจิ ตส านึ กให้สั ง คมไทยมีวิ นัย และยึด มั่ น
ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ควบคู่ กั บการพัฒ นาเครื อข่ า ยป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต อย่ างบู ร ณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่ มี อิ ส ระอย่ า งแท้ จ ริ ง ในการตรวจสอบ ควบคุ ม กระจาย ถ่ ว งดุ ล อ านาจ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่ าด้ ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ตให้ส อดคล้อ งกั บ สภาพปั ญ หาและสถานการณ์ การด าเนิ นงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้
เข้ า มามี ส่ว นร่ว มในทุ กกระบวนการ ตั้ งแต่ กระบวนการจัดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ ฯ การแปลงยุ ทธศาสตร์ชาติฯไปสู่
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ
ในทุ ก ปีง บประมาณ ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ เ กิด การบูร ณาการความร่ ว มมือ จากทุก ภาคส่ว นในการต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่ วมกับ สพฐ. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิ บัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึง นามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร ถนน
มาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้ง อยู่ระหว่างละติจูด ๑๔.๔๗๔๓๒๒๑๔๗๖๔๗๙๒
ลองจิจูด ๑๐๐.๐๙๗๐๖๙๖๗๘๔๖๘๔๒ อยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ ๓ เมตร มีพื้นที่รวม
ประมาณ ๑,๒๐๓.๒ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๖ ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐) โดยทางรถไฟ ประมาณ ๑๔๒
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒), อาเภอสามชุก, อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓) และอาเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง)
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอวิเศษชัยชาญ , อาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อาเภอผักไห่ และอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภออู่ทอง และอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒)
๑.๒ สภาพเศรษฐกิจ/สังคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีจานวน ๓ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอบางปลาม้า และ
อาเภอศรีประจันต์ การปกครอง และประชากร ในพื้นที่มีการแบ่งเขตการปกครองย่อย ดังนี้
๑) อาเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ ๕๔๐.๙ ตารางกิโลเมตร มีจานวน ๒๐ ตาบล ๑๒๓ หมู่บ้าน
๒) อาเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ ๔๘๑.๓ ตารางกิโลเมตร มีจานวน ๑๔ ตาบล ๑๒๗ หมู่บ้าน
๓) อาเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่ ๑๘๐.๐ ตารางกิโลเมตร มีจานวน ๙ ตาบล ๖๔ หมู่บ้าน
(ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)
๒. สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กับมาตรา ๘ มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๗๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ได้ก่อตั้งเป็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนให้เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่
ดังนี้
๑) อานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้ สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา
๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
เขตพื้ น ที่ ค ว ามรั บ ผิ ด ชอบ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
มีจานวน ๓ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอบางปลาม้า และอาเภอศรีประจันต์ ตามภารกิจการจัด
การศึ กษามี สถานศึ กษาที่ต้ องรับผิ ดชอบ จ านวน ๑๓๘ แห่ง การจั ดการศึ กษาแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ คื อ ระดั บก่ อ น
ประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – อนุบาล ๓) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๓. การบริหารงานและบุคลากรภายใน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ มี ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งภายในแบ่ ง เป็ น
๙ กลุ่ ม ๑ หน่ ว ย มี บุ ค ลากรภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๗๒ คน ดังนี้
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
2
นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
โทร. 081-7922002
นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
โทร. 081-8420578
นายจาลอง บุญเรืองโรจน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
โทร. 081-4319473

บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กลุ่มอานวยการ
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
2 นางสาวนิศรา เจริญผล
3 นางมาลี สร้อยสุวรรณ
4 นางสาววิภา ประกอบวิทย์
5 นายปัญญา เปรมมีพันธุ์
6 นายวิโรจน์ หาดแก้ว
7 นายเมธี สายเมธี
8 นายบุญมี ปิดตาทะสา
9 นายวิรัช พงษ์เส็ง
10 นายสารวย รักชื่น
11 นายบุญมี แตงวงษ์
12 นายเสน่ห์ พันธุ์เณร
13 นายสมคิด คุ้มเดช
14 นายประภาส จวบกระจ่าง
15 นางสาวนุชนาฎ หมื่นเดช
16 นางสาวพรชนก เลิศธานี
กลุ่มนโยบายและแผน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคาแหง
2 นางจินตนา องค์ปรีชา
3 นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
4 นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
5 นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
6 นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์
7 นางสาวชนิดา แสวงคา

ตาแหน่ง
ผอ.กลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
ช่างไม้ ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างสี ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างปูน ช 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แม่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์
086-8879908
081-8563053
081-8305096
082-3526623
091-8766968
099-0962688
080-1819889
081-3823967
084-0110245
084-5725727
083-8073003
090-0458891
080-6694790
098-8249151
082-0734068
092-9377389

ตาแหน่ง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์
085-8310772
086-6057643
081-4929600
099-3393266
089-8373545
089-9195479
089-5483921

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1 นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
2 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
3 นางเกสรา อารยะจารุ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
4 นางสาวสุคนทิพย์ สาเนียงดี ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
5 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
6 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์
089-4977700
081-7368561
085-2626836
089-4547578
081-9815169

7
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสาวเมทินี ตาตะสมิธ
นางสาวกุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง
นางสาวภัทรัฒน์ ศรีทองสุข
นาวสาวจิราภรณ์ โกพัฒน์ตา
นายอนุชา คชาชัย
นางสาวแสงทอง ลีสุขสาม

ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวธฤษวรรณ คาประดับเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายวันชัย พันธุ์สิงห์จบ
2 นางพิชญา รักผล
3 นางเด่นดวง ขันคา
4 นายประวิน วัฒนสินธุ์
5 นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
6 นางกมลทิพย์ พุทธจา
7 นางอรุณพร กัลย์จารึก
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางพรชรี พลเสน
2 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์
3 นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร
4 นางปราณี บัวชุม
5 นางกนกวรรณ คล้ายสินธุ์
6 นางสาวสรญา สุดโต
7 นางลายอง โพธิ์ไกรสวรรค์
8 นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุข
9 นางวรัทย์ริษา ศริเตชภัทร์
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายสินทบ ทองบุญเหลือ
๒ นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
3 นางสาวพจนี บริสุทธิ์
4 นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์
5 นางสุกัญญา สะอาดดี
6 นางสุวิมล ระวงศ์
7 นางสาวอุนชษรา จันทาทอง
8

นางผุสดี เพ็ชรน้าดี

089-0300818
087-1408122
-

ตาแหน่ง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์
081-8416596
089-7865777
091-7292606
086-5141118
081-7719782
091-8801297
081-8587783

ตาแหน่ง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์
087-7116197
081-5268207
089-6853736
089-9124138
089-4111236
081-8562192
085-1819218
086-1746024
-

ตาแหน่ง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์
089-3302224
087-4097982
084-3196262
081-2913196
086-6887488
087-๑๒๑๔๖๔๑

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

-

9 นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ
๑๐ นางสาวพุทธชาด ทับประเสริฐ
กลุ่มกฎหมำยและคดี
ที่
ชื่อ – สกุล
1
นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่ง
นิติกร ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นิติกร ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์
081-7052945

๒
นายปริญญา บุญมาดี
0๖๒-๕๓๕๓๖๕๑
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1 นายศักดิ์ชาย สระแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 08๗-4133190
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภำยใน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
2 นายพัฒนา องค์ปรีชา
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
๒ นางสาววรรณกรณ์ แป้นแจ้ง

ตาแหน่ง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ
ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีฯ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์
094-4780526
095-9280914
เบอร์โทรศัพท์
095-9522828
๐๙๒-๕๖๙-๒๙๗๗

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน เชิง บวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่ว ยงานภาครั ฐ
ในทุก มิ ติ ตั้ง แต่ก ารบริห ารงานของผู้ บริ หารและการปฏิ บัติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ ภ ายในหน่ว ยงาน มี การประเมิ น
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ปี 2558 – 256๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2561 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงำน
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖๒.๑๐ ๙๒.๕๗
๙๔.๔๑
๙๓.๖๕
คะแนนรำยดัชนีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ปี 2560 - 2561
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รายดัชนี
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงำน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๑

คะแนน ITA
ภำพรวม
ปี 60 ปี 61

ดัชนีที่ 1
ปี 60

ปี 61

ดัชนีที่ 2
ปี 60

๙๔.๔๑ ๙๓.๖๕ ๙๗.๐๒ ๘๕.๙๗ ๙๓.๘๕

ปี 61

ดัชนีที่ 3
ปี 60

ปี 61

ดัชนีที่ 4

ดัชนีที่ 5

ปี 60

ปี 61

ปี 60

ปี 61

๙๕.๔๕ ๙๔.๓๙ ๙๔.๙๒ ๙๓.๙๕

๙๙.๑๖

๘๑.๖๔ ๙๖.๔๙

แนวทำงกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ง ยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่ ง ขันได้ ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรี ยบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ว มมื อระหว่ างประเทศทุก ระดับ และรั กษาดุ ลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรีย มพร้ อมแห่ง ชาติแ ละระบบบริห ารจั ดการภัย พิบัติ รัก ษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม

6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคั บใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ง เน้ น ให้ค วามส าคั ญ ในกระบวนการการปรั บสภาพสั ง คมให้ เ กิด ภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้ง แต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน

ที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ ายต่ างมี ข้อเรียกร้องที่สอดคล้ องร่ วมกั นประการหนึ่ง คื อการต่อ ต้านการทุจริ ตของรัฐ บาลและเจ้า หน้า ที่รั ฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้นให้ประชาชนและรัฐบาล

มี ก ารน าเจตจ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
4.2 จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้ง การกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติง าน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

กลยุทธ์
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ดาเนินการตามหลัก
บรรษัทภิบาล

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
แนวทำงตำมกลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า ว จะมุ่ ง เน้ น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น คดี ก ารทุ จ ริ ต จะถู ก ด าเนิ น การอย่ า งรวดเร็ ว และผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต
จะได้รั บการลงโทษสาธารณชนและสัง คมเกิด ความตระหนั กและเกรงกลั วที่ จะกระทาการทุจ ริต อันจะส่ ง ผล
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าว
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
กรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรื อปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธกี ารสารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลง นโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2557 รวม 11 ด้าน
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามา
หากินและการดารงชีวิตได้แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่ว นกลายเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไก
เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ เช่ น เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ใช้ เ วลามาก มี ก ารขออนุ ญ าตซ้ าซ้ อ น
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้ นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว
ปรับปรุง วิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไ ขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการ
ที่รวดเร็ว และระบบอุท ธรณ์ ที่เป็นธรรม โปร่ง ใส มิให้เ จ้าหน้าที่ห ลีกเลี่ยง ประวิง เวลา หรือ ใช้อานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธา รณะในชีวิตประจาวัน
เป็นสาคัญ
10.3 ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
ทั้ง ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจัง หวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง ส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุมการให้บริ การหลากหลายซึ่ง จะจัดตั้ง ตามที่ชุมชนต่ างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึง ตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้ อ งกั น
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีก ารนาระบบพิทักษ์ คุณธรรมมาใช้ในการบริห ารงานบุ คคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่ง ครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาว ใช้ เ วลานาน ซ้ าซ้ อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้ เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่ อ งที่ ต้ อ งแทรกอยู่ ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก รู ป ด้ า นทั้ ง จะเร่ ง รั ด การด าเนิ น การต่ อ ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
10.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชนและเครื อ ข่ า ยต่ า งๆที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สอดส่ อ ง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่น ายธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารั บตาแหน่ง อย่ างเป็ น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่ง ใส และ
Anti-Corruption ซึ่ ง จะเป็ น ยุ ค ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค วามโปร่ ง ใสที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ จะไม่ มี ใ ต้ โ ต๊ ะ
หลัง โต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้ง สามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ ใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
(1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้ น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
๑. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี จิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมที่ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิ ยมร่ วมต้ านทุ จริต มีจิต สานึ กสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่า งผลประโยชน์ส่ วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสัง คมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

1. การประกาศ
1. ร้อยละ๘๐ของความ
เจตนารมณ์/กาหนด
สาเร็จในการปฏิบัติงาน
นโยบาย
ตามแนวทางปฏิบัติ
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

2. สร้างจิตสานึกที่ตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให้
ดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริตและ
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวมและไม่กระทา
การใดที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเขต
สุจริต ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน
4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

โครงกำร/กิจกรรม

-โครงการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(องค์กรคุณธรรม)
ต้นแบบ
-โครงการพัฒนาคน
พัฒนางาน
พัฒนาสังคม

ตัวชี้วัด

งบประมำณ
(บำท)

-

2. ร้อยละ๘๐ของ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต

๓๐,๐๐๐

3. ร้อยละ๘๐ของ
จานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเขตสุจริต
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. ร้อยละ๘๐ของ
จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

๑๘๐,๐๐๐

-

.
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

1.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

1. พัฒนาและ
ยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการ
ประเมินคุณธรรม(ITA)
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

2. การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2562
3. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรูส้ ึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- กิจกรรมเคารพธงชาติ
ทุกวันจันทร์
-จัดทา โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- จัดทาตู้รับเรื่อง
ร้องเรียน
-มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องเรียนทาง
เว็บไซต์
- คูม่ ือป้องกัน

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ประจาปี 2562

-

3. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

๒๐,๐๐๐

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

งบประมำณ
(บำท)

เป้ำประสงค์

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

4. พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
- จัดทำวำรสำร
ประจำปี ๒๕๖๒
4. การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมำณ
(บำท)

-

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

๑.ปลูกฝังและสร้ ำงจิตสำนึกและ

ร้ อยละ๘๐ของจำนวน

บุคลำกรทุกระดับมีจิตสำนึกและ

ค่ำนิยม กำรต่อต้ ำนและไม่ทนต่อ

บุคลำกรผู้เข้ ำร่ วมกิจกรรมมี

พฤติกรรมที่สำมำรถแยกแยะระหว่ำง

กำรทุจริ ตและสำมำรถแยกระหว่ำง

ควำมตระหนักรู้ และได้ รับ

ผลประโยชน์สว่ นตนและ

ผลประโยชน์สว่ นตนและ

กำรปลูกฝังให้ มีทศั นคติและ

ผลประโยชน์สว่ นรวม ประพฤติตน

ผลประโยชน์สว่ นรวมและไม่กระทำ

ค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริ ต

เป็ นพลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม

กำรใดที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทบั

ไตรมำส ๒

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

ผลการดาเนินการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๖๒

๖๒

๖๒

๖๒

๖๒

๖๒

๖๒

๖๒

๖๒
กลุม่ กฎหมำยและ
คดี

สูก่ ำรเป็ นบุคคลต้ นแบบ

ซ้ อน
๒.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
พัฒนำเขตสุจริ ต ประจำปี

ร้ อยละ ๘๐ ของ

งบประมำณ ๒๕๖๒

จำนวนบุคลำกร
เป้ำหมำยมีควำม
ตระหนักและปฏิบตั ิ

๓. การประกาศเจตนารมณ์/

กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานงการ

หน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำม
แนวทำงเรื่ อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

๑๘๐,๐๐๐

กลุม่ พัฒนำฯ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

ร้ อยละ๘๐

ของ

ควำมสำเร็ จในกำรปฏิบตั ิงำน
ตำมแนวทำงปฏิบตั ิ

กลุม่ กฎหมำย

๔.ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
-โครงการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(องค์กรคุณธรรม)
ต้นแบบ
-โครงการพัฒนาคน พัฒนา
งาน พัฒนาสังคม

และคดี

ร้อยละ๘๐ของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
งบของ สพฐ

กลุม่ นิเทศฯ

-

กลุม่ อำนวย
กำร

๕. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ

ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการประเมินคุณธรรม
(ITA)
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงาน

ค่ำคะแนนเฉลีย่
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่ งใสของ

สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำมีผล
กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำย หรือ

สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ

สูงกว่ำเป้ำหมำย เพือ่ ผลักดันให้ ดชั นี

(ITA) ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ ๘๐

ภำพลักษณ์คอร์ รัปชัน (CPI) ของ

๑๐,๐๐๐

กลุม่ ส่งเสริ มฯ

๑๐,๐๐๐

กลุม่ ส่งเสริ มฯ

ประเทศไทยเพิม่ สูงขึ ้น

เขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
๖. กิจกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต
ของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ
ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปี
๒๕๖๒
กลุม่ กฎหมำยและ
คดี

-

๗. สร้ ำงกำรรับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรม

- สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ มี

เสริ มสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดี

บทบำทหน้ ำที่ และกำรดำเนินงำน

รู ปแบบกำรประชำสัมพันธ์ ใน

ในองค์กรและสำธำรณชนให้ เกิด

คดีและทุกกลุม่ งำน

ในด้ ำน

ด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต

ควำมเชื่อมัน่ ในกระบวนกำรทำงำน

ที่เกี่ยวข้ อง

เพือ่ สร้ ำงกำรรับรู้ อย่ำงน้ อย

ด้ ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

๕ ประเภท

ทุจริ ต

กำรส่งเสริ มจริ ยธรรม และต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต

- ร้ อยละ๘๐ ของควำมพึงพอใจ

๒๐,๐๐๐

กลุม่ กฎหมำยและ

-กิจกรรมเคำรพธงชำติทกุ วันจันทร์

-จัดทา โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.
Zero Corruption”
- จัดทาตู้รับเรื่องร้องเรียน
-มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนทางเว็บไซต์
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
- จัดทาวารสาร
ประจาปี ๒๕๖๒

ของผู้รับบริ กำรต่อระบบบริหำร
จัดกำรงำนสือ่ สำรเพือ่ ต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต (ช่องทำง/กำร
นำเสนอข้ อมูล)

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์ ชาติ
ว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปราม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๑

กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/กำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส

-

กลุม่ กฎหมำยฯ

สร้ ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริ ต

ในกำรดำเนินงำน
๓๐,๐๐๐

กลุม่ กฎหมำยและคดี

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำเขตสุจริ ต ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒

๑๘๐,๐๐๐

กลุม่ พัฒนำฯ

โครงกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้ นแบบ

-

กลุม่ นิเทศน์ฯ

การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ปลูกฝังและสร้ ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริ ตและสำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์สว่ นตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวมและไม่กระทำกำรใดที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

โครงกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน พัฒนำสังคม

-

กลุม่ อำนวยกำร

ยุทธศาสตร์ ชาติ
ว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปราม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

กลุม่ ส่งเสริมฯ

การทุจริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี ๔
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริ ตเชิงรุ ก

โครงการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินด้ านคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงาน
- กำรประชุมเตรี ยมควำมพร้ อมกำรประเมินคุณธรรม(ITA)
- กำรเข้ ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

๑๐,๐๐๐

กลุม่ ส่งเสริมฯ

กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำ (ITA)
- กิจกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื ้นที่

-

กลุม่ กฎหมำยฯ

กำรศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการเสริมสร้ างภาพลักษณ์ ท่ ีดีในองค์ กรและสาธารณชน
-

กิจกรรมเคำรพธงชำติทกุ วันจันทร์

๒๐,๐๐๐
กลุม่ อำนวยกำร

-

จัดทา โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero Corruption”

กลุม่ กฎหมำยฯ

-

จัดทาตู้รับเรื่องร้องเรียน

กลุม่ กฎหมำยฯ

-

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องเรียนทางเว็บไซต์

-

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-

จัดทาวารสาร ประจาปี ๒๕๖๒

กลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง
กลุม่ กฎหมำยฯ
กลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง
รวมทัง้ สิน้

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นายปริญญา บุญมาดี)
ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

๒๕๐,๐๐๐

(นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) (.........................................)
ตาแหน่ง ...............................................
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
๑. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว

รองผู้อานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รักษาราชการแทน ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๒. นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผู้อานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๓. นายจาลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๕. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษาชานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

เรียบเรียง / เขียนรายงาน / รูปเล่ม
๑. นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรรม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๒. นายปริญญา บุญมาดี
นิติกรปฏิบัติการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

บันทึกภาพ
นางมาลี สร้อยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

ปก
นายปริญญา บุญมาดี นิติกรปฏิบัติการ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑

แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง

