สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
แผนปฏิบั ติการปองกัน การทุจริ ต สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ดํ าเนิ น การภายใต โ ครงการเสริ มสร างคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเปน ไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลั กษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็ น
การป องกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบ ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต แ นวทางหลั ก
3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ
3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกันการทุจริต
บทวิ เคราะห สถานการณ ทุจริ ต ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํ านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และคําสั่ง
ที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว
ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุ ณ หน ว ยงานและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสําเร็จ
เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย
สําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

สวนที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปนอุปสรรค
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต
เชิ งนโยบาย การทุ จ ริต ข ามแดนข ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส งผลกระทบทางลบ
ในวงกวาง
ป จ จุ บั น ทุ กภาคส วนในสั งคมมี ความตื่ นตั วและเข ามามี ส วนร วมในการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจําเปนตองไดรับ
การพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยจากขอมูลดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ป 2563 ประเทศไทยได 36 คะแนน โดยมีคะแนนเทากับป 2562 โดยในปนี้จัดอยูในอันดับที่
104 ของโลก จากจํ านวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ ว โลก แสดงให เ ห็ น ว า ประเทศไทยยั งมี การทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั น
อยู ในระดั บสู ง และสมควรได รั บการแก ไขอย างเร งดวน ซึ่ งแผนแม บทภายใต ยุ ทธศาสตร ชาติ ประเด็ น การตอต าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดเปาหมายหลักเพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและ
หลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม ในสังคมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริต
ของแตละ หนวยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปราม
การทุ จริต ประกอบกั บยุ ทธศาสตรช าติว าดว ยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกําหนดวิสัยทัศนวา“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กําหนดพันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” พรอมทั้งกําหนดเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวารอย
ละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมที่มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัยความสําเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแต
ปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตาน
ทุ จ ริ ต และมีวั ตถุ ป ระสงค ที่สํ า คั ญ อี กประการหนึ่ง คื อ สรา งนวัตกรรมในการตอตานการทุจ ริ ต มีกลไกปองกั น
การทุ จ ริ ต และระบบบริ ห ารจั ด การ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ คื อ มี ก ระบวนการทํ า งาน

ดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมเปาหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยดําเนินการ
ผานกลยุ ทธการปรั บ ฐานความคิดทุกช วงวัย ตั้งแตปฐมวัย ใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสว นตนและ
ผลประโยชนสวนรวม และสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต พรอมทั้งเสริมพลัง
การมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผานกลยุทธการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 6
ด านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได จั ด ทํ า ขึ้ น บนพื้ น ฐานของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0
โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง”
และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกดวย
สํา นัก งาน ป.ป.ช. ร ว มกั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานได กํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป โดยให ยึดกรอบยุ ทธศาสตรห ลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนกรอบทิศทาง
ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลให
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง

ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตั้งอยูบริเวณวัดปาเลไลยกวรวิหาร ถนน
มาลั ยแมน ตํ าบลรั้ วใหญ อํ าเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยูร ะหวางละติจูด 14.47432214764792
ลองจิจูด 100.09706967846842 อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร มีพื้นที่รวมประมาณ
1,203.2 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 22.46 ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถยนต ประมาณ 106 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต 2), อําเภอสามชุก, อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) และอําเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง (สังกัด สพป.อางทอง)

ทิศใต

ติดตอกับอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต 2)

ทิศตะวันออก

ติดตอกับอําเภอวิเศษชัยชาญ , อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอสามโก
จังหวัดอางทอง (สังกัด สพป.อางทอง) , อําเภอผักไห และอําเภอ
บางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2)

ทิศตะวันตก

ติดตอกับอําเภออูทอง และอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)

1.2 สภาพเศรษฐกิจ/สังคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีจํานวน 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลามา และ
อําเภอศรีประจันต การปกครอง และประชากร ในพื้นที่มีการแบงเขตการปกครองยอย ดังนี้
1) อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 540.9 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน 20 ตําบล 123 หมูบาน
2) อําเภอบางปลามา มีพื้นที่ 481.3 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน 14 ตําบล 127 หมูบาน
3) อําเภอศรีประจันต มีพื้นที่ 180.0 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน 9 ตําบล 64 หมูบาน
(ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560)

2. สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่หลักในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กับมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ที่ไดกอตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และการแกไขกฎหมายปรับเปลี่ยนใหเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนดไวตามมาตรา 36 และมาตรา 37
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับ
สถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีจํานวน 3 อําเภอ
ประกอบด วย อํ าเภอเมื องสุ พ รรณบุ รี อํ า เภอบางปลาม า และอํ า เภอศรี ป ระจั น ต ตามภารกิ จการจั ดการศึ กษา
มีสถานศึกษาที่ตองรับผิดชอบ จํานวน 138 แหง การจัดการศึกษาแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา
(อนุบาล 1 – อนุบาล 3) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)
3. การบริหารงานและบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการแบงโครงสรางภายในแบงเปน 9 กลุม
และ 1 หนว ย มีบุ คลากรภายในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้ ผูอํานวยการ
สํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา 1 คน รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา 3 คน ศึกษานิเทศก 12 คน
บุคลากรทางการศึกษา 42 คน ลูกจางประจํา 5 คน ลูกจางชั่วคราว 11 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน ดังนี้ (ขอมูล ณ เดือน
มกราคม 2564)

ทําเนียบผูบริหารการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

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

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

นางสาวสุภาวดี มิสุนา
รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โทร. 081-4319473

นางพรชรี พลเสน
รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โทร. 087-7116197

บุคลากรในกลุมงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุมอํานวยการ จํานวน 4 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางมนฐิตา ทรัพยมนตรี
2 นางสาวนิศรา เจริญผล
3 นางมาลี สรอยสุวรรณ
4 นางสาววิภา ประกอบวิทย

ตําแหนง

ผอ.กลุมอํานวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กลุมนโยบายและแผน จํานวน 6 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 นางสาวสรอยวสันต ศรีคําแหง ผอ.กลุมนโยบายและแผน
2 นางจินตนา องคปรีชา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
3 นางชอเพชร สุนทรวิภาต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
4 นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เบอรโทรศัพท
086-8879908
081-8563053
081-8305096
082-4428134
เบอรโทรศัพท
085-8310772
086-6057643
081-4929600
099-3393266

5 นางอธิษฐณัฐ หนูทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
6 นางสาวชนิดา แสวงคํา
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุมบริหารงานบุคคล จํานวน 8 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 นางสาวพจนี บริสุทธิ์
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
2 นางนลินภัสร ธีรปฐมวิทย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
3 นางผุสดี เพชรน้ําดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4 นางสาวอนุชษรา จันทาทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
5 นายศักดิ์ชาย สระแกว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
6 น.ส.บุศรินทร ศักดิ์ดีชุมพล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7 นายธนภัทร ปญญาวงศ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8 น.ส.จุฑาทิพย อินพนม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

089-8373545
089-5483921
เบอรโทรศัพท
087-4097982
090-5569359
088-2512976
087-1214641
083-5468669
087-7990277
082-0261191
080-1486101

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จํานวน 7 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 นายวันชัย พันธุสิงหจบ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
2 นางพิชญา รักผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
3 นางเดนดวง ขันคํา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
4 นางกมลทิพย พุทธจํา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
5 นางอรุณพร กัลยจารึก
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
6 นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
7 นายณัฐชนน สุนทรวิภาต
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สพท.

เบอรโทรศัพท
081-8416596
089-7865777
091-7292606
091-8801297
081-8587783
081-7719782
086-3590200

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร
2 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท
3 นางปราณี บัวชุม
4 นางกนกวรรณ คลายสินธุ
5 นางสาวสรญา สุดโต
6 นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค
7 นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุข
8 นางณัฐธวรัทย ศิริเดชภัทร
9 นางเปรมฤดี นุชหอมจันทร

เบอรโทรศัพท
089-6853736
081-5268207
089-9124138
089-4111236
081-8562192
091-8859372
086-1746024
089-6156209
087-1577042

จํานวน 9 คน

ตําแหนง
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 13 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 ดร.ชบา พันธุศักดิ์
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
2 นางเกสรา อารยะจารุ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
3 นางสาวสุคนทิพย สําเนียงดี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
4 นางดวงทิพย เพ็ชรนิล
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
5 นายภัทรวัตฐ ซื่อตรง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
6 นางสาวเมทินี ตาตะสมิธ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
7 ดร.วราภรณ แปนแจง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
8 นางณัชนันทน บุตรดาวงษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
9 นางสาวภัทรัฒน ศรีทองสุข
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
10 นายอนุชา คะชาชัย
ศึกษานิเทศก
11 นางสาวจิราภรณ โกพัฒนตา
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
12 ดร.ชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
13 นางสาวกุลนิษฐ ทองเกลี้ยง
ศึกษานิเทศกชํานาญการ

เบอรโทรศัพท
089-4977700
081-7368561
085-2626836
089-4547578
081-9815169
089-0300818
095-9477878
062-1891914
098-2498914
081-9953961
062-5451453
095-9522828
092-2761929

หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวนิลจิราวัลย ยอดอานนท
2 นายพัฒนา องคปรีชา

เบอรโทรศัพท
094-4780526
095-9280914

ตําแหนง
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายในชํานาญการ

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุมกฎหมายและคดี จํานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 นางนิษฐณิชชา อภิวัฒิธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
2 นายปริญญา บุญมาดี
นิติกร ปฏิบัติการ

เบอรโทรศัพท
089-4448694

เบอรโทรศัพท
081-7052945
062-5353651

กลุมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1 นายวีรพงษ ปนอํานาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
2 นายขจรพล เชื้อเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

เบอรโทรศัพท
084-8027092
065-4191416

ลูกจางประจํา จํานวน 5 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 11 คน
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายวิโรจน หาดแกว
นายปญญา เปรมมีพันธุ
นายเสนห พันธุเณร
นายสมคิด คุมเดช
นายประภาศ จวนกระจาง
ลูกจางชั่วคราว
1 น.ส.นุชนาฎ หมื่นเดช
2 น.ส.ธฤษวรรณ คําประดับเพชร
3 น.ส.ปภาณิน ทองบุญเหลือ
4 น.ส.วรรณกรณ เผาพันแปลก
5 น.ส.สุภาวดี จิวศิริตระกูล
6 น.ส.ผกาวัลย เกาแพ
7 วาที่ ร.ต.ทรัพยสถิตย ขันคํา
8 น.ส.พรชนก เลิศธานี
9 นายบํารุง โพธิ์ไกรสวรรค
10 นายดํารงรักษ ทองดี
11 นายอาทิตย ทองดี

ชางปูน 4
ชางไม ช 4
ชางปูน ช 4
ชางปูน ช 4
ชางปูน ช 4

ตําแหนง

เจาหนาที่พิมพดีด
นักประชาสัมพันธ (ชค.)
นักทรัพยากรบุคคล (ชค.)
นักจัดการงานทั่วไป (ชค.)
นักวิชาการศึกษา (ชค.)
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ชค.)
เจาหนาที่ลูกเสือจังหวัด
พนักงานทําความสะอาด
ยาม
ยาม
พนักงานทั่วไป (ชค.)

เบอรโทรศัพท
099-0962688
0918766968
064-1951287
080-6694790
098-8249151
082-0734068
098-5748821
099-3901058
092-5692977
089-074286
087-1577042
092-9817677
061-6182748
063-8956575
099-9121450
092-5692977

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป น หน ว ยงานระดั บ กรมที่ รั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว ยังเปนหนวยงานที่นําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได รั บ รางวั ล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครั ฐ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหนวยงานที่ไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบ
ความสํ า เร็ จ โดยการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จํานวน 225 เขต มาอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล
โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานดานเอกสาร
(Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล ใหเปนแบบออนไลน
เต็มรูปแบบ
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เขาสูปที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอน
ในการนําเขาขอมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัด ที่ 6.4 การกํา กับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมิน
การกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับ
คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม
โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให สู งขึ้ น ซึ่ งการวิ จั ย ดั งกล า วได สั ง เคราะห ป ระเด็ น การสํ ารวจของแต ล ะแหล ง ข อมู ล ที่ อ งค ก ร
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส
และการทุ จ ริต ทั้ งที่ มีลั กษณะการทุ จ ริ ตทางตรงและการทุจ ริต ทางออมรวมไปถึงบริบ ทแวดลอ มที่เกี่ย วของกั บ
การทุ จ ริ ต ซึ่ งจะเป นประโยชนตอหน ว ยงานในการนําไปสูการปรับ ปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ย งที่จ ะเกิด
การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจําแนก
ออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก
1) การปฏิบัติหนาที่
2) การใชงบประมาณ
3) การใชอํานาจ
4) การใชทรัพยสินของราชการ
5) การแกไขปญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปดเผยขอมูล
10) การปองกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.83 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดคะแนน 96.89 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความ
โปร งใสในการดํ า เนิ น งานอยู ใน ระดั บ AA (Excellence ) โดย ตัว ชี้วัดการใชทรัพยสิน ของทางราชการ และ

การปองกันการทุจริต ไดคะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดการ
เปดเผยขอมูล ไดคะแนน 90.00 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลคะแนน ITA
62.10
92.57
94.41
93.65
93.83
96.89

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ผลตางของคะแนน ITA
+ 30.47
+ 1.84
- 0.76
+ 0.18
+3.06

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุ รี เขต 1 เป นรายตั ว ชี้วั ด ซึ่งไดจ ากการสํารวจความคิดเห็น ของบุคลากรและเจาหนาที่ที่ป ฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่
การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของทางราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทํางาน
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต

คะแนน
99.90
98.12
99.42
100.00
99.87
98.38
96.02
96.12
90.00
100.00

ระดับ
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Very Good
Excellence

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

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

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

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 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทํ าแผนปฏิ บัติการป องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช กรอบแนวทางตามยุทธศาสตรช าติวาดว ยการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบั ติการป องกัน การทุจ ริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบให
ทุกหนวยงานถือปฏิบัติ

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของ
สํ า หรั บ ประเทศไทยได กํ า หนดทิ ศ ทางการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
สถานการณ ทางการเมื อง เศรษฐกิจ สังคม วั ฒ นธรรม และความรุ นแรง รวมถึงการสรางความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติ ตนดว ยความซื่อสัต ยสุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองคกรหลักด านการ
ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุ จริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานดานการตอต านการทุจริตเข ากับทุกภาคสวน
ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสําคัญทั้ง 8 ดานจะเปนเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการดานตอตานการทุจริต
ของประเทศเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดที่ 4 หนาที่ของประชาชนชาวไทยวา
“...บุ ค คลมี ห น า ที่ ไม ร ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ” ถื อ ได ว า เป น ครั้ ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐวา “รัฐตองส งเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตราย
ที่ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดินรัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญ คือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
และรัฐ ตองจัด ใหมีมาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อใหหนว ยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริ ยธรรมสําหรั บ
เจ าหน าที่ ในหน วยงาน ซึ่งต องไมต่ํ ากว ามาตรฐานทางจริย ธรรมดังกลาว การที่รัฐ ธรรมนูญ ไดใหความสําคัญตอ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ผานมา
ไดเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล มีการโยกยายแตงตั้งที่ไมเปนธรรม บังคับหรือชี้นําใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดมั่นในหลักผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึงการมุงเนนการแสวงหาผลประโยชนใหกับ
ตนเองรวมถึงพวกพองรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดมีความพยายามที่จะแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวาตองการสรางประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผนดินและเจาหนาที่ของรัฐตองยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก เพื่อเปนกรอบ
การกํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เปา หมายของยุ ท ธศาสตร ช าติ
การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การสรางความโปรงใสและธรรมาภิ บาลในการบริหารราชการแผ นดิน ของหน วยงานภาครัฐ ทุ กหน วยงานจะถู ก
กําหนดจากยุ ทธศาสตรช าติ (วิ สัยทั ศนป ระเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตรการพัฒ นาระยะ 5 ป เพื่อใหบ รรลุ
วิสั ยทั ศน“ประเทศมีความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืนเปน ประเทศพัฒนาแลว ดว ยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป น ธรรม ประเทศสามารถแขงขัน ไดในระบบเศรษฐกิจ โดยมีกรอบยุทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริ มสร า งความมั่ นคงของสถาบัน หลักและการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่ นคงภายในและความสงบเรีย บรอยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่น คง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร ว มมื อระหว างประเทศทุก ระดับ และรัก ษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพรอมแหง ชาติและระบบบริห ารจัด การภัย พิ บัติ รักษาความมั่ น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย
สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(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 ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุม น้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
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
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต
ความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ
กลไกและกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่ งการดํ าเนิ นงานดั งกล าว ได สร างให ทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตตามบทบาทและภาระหน า ที่ ข องตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น อย า งไรก็ ตาม ป จ จุ บั นประเทศไทย

ยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณปญหาการทุจริตที่จําเปนตองไดรับ
การแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพื่อรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใช
งบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไข
ปญหาดังกลาว
การจั ด ทํ า แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น การต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลักดังนี้ (1) การปองกัน การทุ จริต และประพฤติ มิช อบ มุงเน นการปรับ พฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด
ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริตเพื่อสรางพลังรวมในการ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน
การทุจริต เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เทาทัน
พลวั ตของการทุ จริ ต ผ านกระบวนการมี ส วนร วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารลดจํ า นวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ งเน น การเสริ ม สร างประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให ไ ด ผ ลและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ กํ า หนดเป า หมายการพัฒ นาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับ รูการทุจ ริต เปน เปาหมายในการ
ดําเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. 2580
อยูในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวาง
ประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความมั่นคงที่สําคัญ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม
และตรวจสอบได
4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ
บูรณาการ
คาเปาหมาย
เปาหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

อยูในอันดับ 1 อยูในอันดับ 1 อยูในอันดับ 1 อยูในอันดับ
1 ใน 20
ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32และ/
และ/หรือได
หรือได
หรือได
หรือได
คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา คะแนนไมต่ํา
กวา 73
กวา 62
กวา 57
กวา 50
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป าหมายสํ าคั ญของยุ ทธศาสตร ชาติในประเด็นที่ เกี่ ยวข องกับการตอต านการทุ จริตและประพฤติ มิชอบ คื อ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว
ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคี ต าง ๆ มี ส ว นร ว มในการสอดส องเฝ าระวั ง ให ข อมู ล
แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนดแผนยอยไว 2 แผน คือ
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป น ไปได ข องสถานการณ ใ นอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตใหเห็ นภาพในมิ ติดานต าง ๆ เพื่ อเป นแนวทางในการป องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริตใหความสนใจขาวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวัน
และการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริต
ถื อ เป น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ประเทศแล ว ยั ง เป น พฤติ ก รรมที่
ไม ไ ด รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ทํ า ให ส ามารถแยกแยะระหว า งผลประโยชน ส ว นตน
กั บ ผลประโยชน ส ว นรวมได วั ฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล อหลอมให ป ระชาชนจะไม ก ระทํ า การทุ จ ริ ต เนื่ อ งจากมี
ความละอายต อ ตนเองและสั ง คม และไม ย อมให ผู อื่ น กระทํ า การทุ จ ริ ต อั น ส ง ผลให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ สั ง คม
สวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยางเขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหาร
ประเทศอย า งสุ จ ริ ต และโปร ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม ส ามารถเป น ช อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เขมขนมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตสภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวตอตานและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลใหกระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยตองพั ฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการทุจริต ใหเทาทัน ตอพลวัตของการทุจริ ต
เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง

เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหา
การทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ พร อมทั้ งสร างวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และกํ า หนดมาตรการให ห น ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส ว นดํ า เนิ น งานอย า งโปร ง ใส เพื่ อ เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ต และความซื่ อสั ตย ความโปร ง ใส และเป น ธรรม นอกจากนี้ ตอ งกํา หนดให มีก ารลงโทษผูกระทํ าผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหเทาทันตอพลวัตของ
การทุจริต
1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก การเป น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝ ง
และหล อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช ว งวั ย ทุ ก ระดั บ มุ ง เน น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ต สํ านึ กความเป น พลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได ว า สิ่ ง ใด
เป น ประโยชน ส ว นตน สิ่ ง ใดเป น ประโยชน ส ว นรวม มี ค วามละอายต อ การกระทํ า ความผิ ด ไม เ พิ ก เฉยอดทน
ต อการทุ จ ริ ต และเข า มามี ส ว นร ว มในการตอตานการทุจ ริตทุ กรูป แบบ รวมถึงการสง เสริมการสร างวัฒ นธรรม
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกว า
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการอย างเป ดเผย โปร งใส ถู กต องเป นธรรม ไม ค ดโกง
รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึก
และคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามา
มีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุน
และคุมครองผูแจงเบาะแส
3) พั ฒ นาค า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให มี เ จตนารมณ ที่ แ น ว แน ใ นการทํ า ตนเป น แบบอย า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/ชุมชน
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเปนตนแบบแกประชาชน เด็ก เยาวชน
และสั งคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุ ณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแลว ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด วย มี การพั ฒ นายกระดั บ การมีจ ริย ธรรมของผูดํารงตําแหน งทางการเมืองเพื่ อสรางนัก การเมือ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่อลดจํา นวนคดีทุจ ริต และประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน
การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทัน
ต อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด านการทุ จริ ต เพื่ อให หน วยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ

หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการดํ าเนิ นงานที่ อาจก อให เกิ ดการทุ จริ ต และการบู ร ณาการติ ดตาม
ประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต
ขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ขั้นระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ
5) ปรั บ ระบบงานและโครงสร า งองค ก รที่ เ อื้ อ ต อ การลดการใช ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจา หนา ที่ เชน การนํ าระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานที่ โ ปร งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้น ตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนตรวจสอบได ปรั บ ปรุ ง แก ไขกฎหมายและระเบี ย บที่เ กี่ย วข องเพื่ อลดการใช ดุล พินิ จ ของ
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึง
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความ
โปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความ
เชื่อมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส
เปาหมายและตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เปาหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยสุจริต

ตัวชี้วัด

ป 2561 2565
รอยละ 50

รอยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตยสุจริต
รอยละของประชาชน
รอยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมคานิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
รอยละของหนวยงานที่
รอยละ 80
ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

ป 2566 –
2570
รอยละ 60

ป 2571 2575
รอยละ 70

ป 2576 2580
รอยละ 80

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 100
(85 คะแนน
ขึ้นไป)

รอยละ 90
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

รอยละ 100
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

คาเปาหมาย
เปาหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จํานวนคดีทุจริต
ในภาพรวม
จํานวนคดีทุจริต
รายหนวยงาน
- จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลวากระทํา
การทุจริต
- จํานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวของกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

ป 2561 2565
ลดลงรอยละ
10

ป 2566 –
2570
ลดลงรอยละ
50

ป 2571 2575
ลดลงรอยละ
70

ป 2576 2580
ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
70

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
70

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
25

ลดลงรอยละ
50

ลดลงรอยละ
80

ลดลงรอยละ
90

2. แผนยอยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดี
จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ ง เน น การส ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม
เพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทําใหผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพื่อใหสังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับ
การปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการดํา เนิ น งานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจ ริ ต
โดยการปรั บ กระบวนการทํ า งานด า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข า สู ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช ใ นกระบวนการทํ า งาน
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมู ลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทัน สมัย เทาทัน ตอการบิดเบือนทรัพยสิน
และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข อ มู ล กั บ หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต อ ง
ของทรัพยสินและหนี้สิน

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การที่ ล า ช า ของหน ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให มี ค วามรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทําความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ
ที่ลาชาและซ้ําซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อใหการติดตามยึดคืนทรัพยสินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนขอมูล
และองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานขอมูล
องค ความรู ด า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี การทุ จ ริ ตและผู เชี่ ย วชาญของหน ว ยงานต าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อให เจาหนา ที่ป ราบปรามการทุ จ ริตของแตล ะหนว ยงานได ศึกษาและ
มี ส มรรถนะและความรู ที่ เ ป น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค ค วามรู เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ า หน า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต
เปาหมายและตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ป 2561 2565

ป 2566 –
2570

ป 2571 2575

ป 2576 2580

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เปนธรรม โปรงใส
ไมเลือกปฏิบัติ

กระบวนการดําเนินคดี
ทุจริต
ที่จําเปนตองขอขยาย
ระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกําหนด

ไมเกินรอยละ
25

ไมเกินรอยละ
20

ไมเกินรอยละ
15

ไมเกินรอยละ
10

จํานวนคดีอาญา
ที่หนวยงานไตสวน
คดีทุจริตถูกฟองกลับ

ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
รอยละ 4
รอยละ 3
รอยละ 2
รอยละ 1
ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี
ที่สงฟอง
ที่สง ฟอง
ที่สง ฟอง
ที่สง ฟอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร นี้
ไดกําหนดกรอบ แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม และพัฒนา
ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกาสและ
การชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวน
ในสั งคมได เ ข ามามี ส วนร ว มในการป องกั น และปราบรามการทุ จ ริ ต และมุ งเน นให เกิ ดการส งเสริ มธรรมาภิ บาล
ในภาคเอกชน เพื่ อ เป น การตั ด วงจรการทุ จ ริ ต ระหว า งนั ก การเมื อ ง ข า ราชการ และนั ก ธุ ร กิ จ ออกจากกั น
ทั้งนี้ การบริหารงานของสวนราชการตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได

โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป นโมเดลที่นอมนําหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป น แนวคิ ด หลั ก ในการบริ ห ารประเทศ ถอดรหั ส ออกมาเป น 2 ยุ ท ธศาสตร สํ า คั ญ คื อ
(1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร
การสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเนนการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ
มิติที่ห ยิบยก คือ การยกระดับ ศักยภาพและคุ ณคาของมนุษย (Human Wisdom) ดว ยการพัฒนาคนไทยใหเป น
“มนุ ษย ที่ส มบูร ณ ” ผ านการปรั บ เปลี่ ยนระบบนิ เวศน การเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบัน ดาลใจบมเพาะความคิ ด
สร างสรรค ปลู กฝ งจิ ตสาธารณะ ยึ ดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งมีความซื่อสัตย สุจ ริต มีวินัย มี คุณธรรมจริ ย ธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เน น การสร า งคุ ณ ค า ร ว ม และค า นิ ย มที่ ดี คื อ สั ง คมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั ง คมที่ เ ป ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony)

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร า งวั ฒ นธรรมต อ ต า นการทุ จ ริ ต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริ หารจั ดการทุ กภาคส วนแบบบู รณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 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
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ งเน น ให ค วามสํ าคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให เ กิด ภาวะที่ “ไม ท นต อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทน
ที่ทําหน า ที่ ในการกล อมเกลาทางสั งคมใหมีความเปน พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสีย สละ
เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ ผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชนสวนรวม
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
2. สงเสริมใหมีระบบและ
2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
สังคมเพื่อตานทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกตหลักปรัชญา
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
ตานทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ 4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม
ตอตานการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุม
ทุกฝ ายต า งมี ขอเรี ย กร องที่ ส อดคล องร ว มกัน ประการหนึ่งคือการตอตานการทุจ ริตของรัฐ บาลและเจาหนาที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติ
มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุม
ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
อั น แน ว แน ข องประชาชน จึ งได กํา หนดใหมี ยุ ทธศาสตร การนํ า เจตจํ านงทางการเมื อ งในการต อต า นการทุ จ ริ ต
ไปสูก ารปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล
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. พัฒนากลไกการกําหนดให
1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ทางการเมือง
ตอสาธารณชน
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
2. เรงรัดการกํากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการ
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
แสดงไวตอสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุ จ ริ ตเชิ งนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญ หาที่พบมากขึ้น ในปจ จุบัน กอใหเกิดผลเสีย ตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิ ด จากการใช ชองว า งทางกฎหมายเขา แสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้น ตอนการกําหนดนโยบาย
ของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึ ง ได กํ า หนดให มี ยุ ท ธศาสตร “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง ป อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบ าลตั้งแต เ ริ่มขั้น กอตัว นโยบาย
(Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)

ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
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
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใส
ปกครองสวนทองถิ่น
และไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร นี้ มุ งเน น การพั ฒ นากลไกและกระบวนงานด านการปอ งกั น การทุจ ริต ของประเทศไทยให มี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
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 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ปญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาส

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
ใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหและ
5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมินดาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชน
6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
บุคลากรดานการปองกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
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

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง เน น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด
(Judiciary) การบู ร ณาการร ว มกั น ของหน ว ยงานตา ง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมีก ารใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทั น สมั ย ในการพัฒ นากลไกการดํา เนิ น งานให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น
ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
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
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ทรัพยสินคืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ทุจริตและสอดคลองกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
ในการปราบปราม
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
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
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
8. การเปดโปงผูกระทําความผิด - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อยางกวางขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับ
ค า ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารสํ า รวจ
ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และตางประเทศ
โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
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

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ดาน
ดานที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม แกไขปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ชวยปองกันและลดการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึกของคนไทยใหยึกมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และ
สนับสนุนทุกภาคสวนใหมามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษากําหนดใหมีการพัฒนาเด็ก
ตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปญญา ของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัย
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองที่รูสิทธิ
และหน าที่ มีความรั บผิดชอบ และมีจิ ตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต โดยกําหนดจุดเนนที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ มุงเนนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก
หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1. เหตุผลความจําเปน
ดวย ยุทธศาสตร ชาติ ว าด วยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนด
วิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสรางวัฒ นธรรมตอตานการทุ จริ ต ยกระดั บธรรมาภิ บาลในการบริห ารจั ดการทุกภาคสว นแบบบู รณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป า ประสงค
เชิงยุทธศาสตร คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม น อ ยกว า ร อยละ 50 นอกจากนี้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร ช าติว า ดว ยการปอ งกัน ปราบปรามการทุจ ริ ต
ระยะที่ 3 ยั งมี ความสอดคล องกั บ ทิ ศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 (ยุ ทธศาสตร ที่ 6
ด านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บาลในภาครัฐ) และทิ ศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝ ง
“คนไทยไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) คื อ ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 ด า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ “สรางความตระหนักรู” เพื่อปองกันการทุจริต ที่กลาวถึง
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสราง
องคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย
อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรวมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวน
ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่ อพั ฒ นานวั ตกรรมป องกัน และยับ ยั้งการทุจ ริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาให เ ข มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. กลุมเปาหมายโครงการ
1. ผูบริหารหนวยงาน
2. บุคลากรในสํานักงาน

จํานวน 4 คน
จํานวน 70 คน

5. คาเปาหมายและตัวชี้วัด แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ป 2564
รอยละ 48
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1. ร อ ยละของประชาชนที่ มี วั ฒ นธรรม ค า นิ ย ม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติ กรรมในการตอต านการ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 65
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เปาหมาย – งบประมาณ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปาหมาย

ไตรมาส 4

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมสรางความตระหนักรูการ
รักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

รอยละของจํานวนบุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความตระหนักรู และ
ไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคติและ
คานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต
จํานวนของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

85

-

คน

70

-

กลุมอํานวยการ

บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา
ความรูดานคุณธรรมจริยธรรม และ
การปองกันปราบปรามการทุจริต

คน

70

200,000

กลุมพัฒนาครู

คาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

รอยละ

85

-

กลุมสงเสริม

หนวยงานมีแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต ประจําป 2564

แผน

1

-

กลุมกฏหมาย

จํานวนระบบหรือชองทางการมีสวน
รวมของภาคประชาชน

ชองทาง

2

2. กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
-จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ 10
วัน 10 ความดี
3. กิจกรรมเสริมสรางการคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
-พัฒนาความรูใหบุคลากรทุกระดับในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA
online)
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจําป 2564
6. การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมี
สวนรวมของภาคประชาชน

หนวยนับ จํานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64 64 64

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64

ผูรับผิดชอบ
กลุมกฎหมาย

กลุมที่เกี่ยวของ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
1. 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
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
3. เสริ มสร างภาพลักษณ ที่ดีในองค กรและสาธารณชนให เกิ ดความเชื่ อมั่นในกระบวนการทํ างาน ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดานปองกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1. ร อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตยสุจริต (ไมนอยกวารอยละ 48)
2. ร อ ยละของครู ผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไมนอยกวารอยละ 48)
3. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานเกณฑการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษา/สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน
(ITA Online) (ไมนอยกวารอยละ 65)
เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน

1. สรางจิตสํานึกที่ตัว
บุคคลใหตระหนักรูถึง
ปญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให
ดํารงตนอยางมี

1. กิจกรรมสรางความ
ตระหนักรูการรักษา
วินัยของขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู และไดรับ
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ

งบประมาณ
(บาท)

-

เปาประสงค

กลยุทธ

สวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สูการเปน
บุคคลตนแบบ

ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ
2. สงเสริมการสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอตาน
การทุจริต
3. สรางการรับรู
เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และการ
ดําเนินงาน ในดาน
การสงเสริมจริยธรรม
และตอตานการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

2. กิจกรรมเสริมสราง
จิตสํานึกสาธารณะ
-จิตอาสา “เราทําความ
ดีดวยหัวใจ 10 วัน 10
ความดี
3. กิจกรรมเสริมสราง
การคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชน
สวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
-พัฒนาความรูให
บุคลากรทุกระดับใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. สํานักงานเขตพื้นที่ 1. พัฒนาและ
1.การประเมินคุณธรรม
การศึกษา
ยกระดับการทํางาน และความโปรงใสใน
มีผลการประเมิน
ใหสอดคลองกับการ การดําเนินงานของ
ประเมินคุณธรรมและ สถานศึกษาและ
คุณธรรมและความ
ความโปรงใสในการ สํานักงานเขตพื้นที่
โปรงใสในการ
การศึกษา
ดําเนินงานเปนไปตาม ดําเนินงานของ
เปาหมาย หรือสูงกวา หนวยงานภาครัฐ
(ITA online)
เปาหมาย เพื่อ
(ITA)
ผลักดันใหดัชนี
2. ขับเคลื่อนนโยบาย 2. การจัดทํา
ภาพลักษณคอรรัปชัน และยุทธศาสตรดาน แผนปฏิบัติการปองกัน
(CPI) ของประเทศ
การปองกันและ
และปราบปรามการ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น
ปราบปรามการทุจริต ทุจริตของสํานักงานเขต
และประพฤติมิชอบ พื้นที่การศึกษา
สูการปฏิบัติ
ประจําป 2564
3. เสริมสราง
พัฒนารูปแบบวิธีการ การปรับปรุงและ
ภาพลักษณทดี่ ี
และชองทางให
พัฒนาชองทางการมี
ในองคกรและ
เหมาะสมสอดคลอง สวนรวมของภาค
สาธารณชนใหเกิด
กับความตองการของ ประชาชน
ความเชื่อมั่น
กลุมเปาหมายทุก
ในกระบวนการ
ระดับ
ทํางาน ดานการ
ปองกันและตอตาน
การทุจริต

ตัวชี้วัด
และคานิยมที่ไมยอมรับ
การทุจริต
จํานวนของบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

-

บุคลากรทุกระดับไดรับ
การพัฒนาความรูด าน
คุณธรรมจริยธรรม และ
การปองกันปราบปราม
การทุจริต

200,000

คาคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

-

หนวยงานมีแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต
ประจําป 2564

-

จํานวนระบบหรือชอง
ทางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

-

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปาหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ จํานวน

1. กิจกรรมสรางความตระหนักรูการ
รอยละของจํานวนบุคลากรผูเขารวม รอยละ
รักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากร กิจกรรมมีความตระหนักรู และ
ทางการศึกษา
ไดรบั การปลูกฝงใหมีทัศนคติและ
คานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต
2. กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ จํานวนของบุคลากรที่เขารวม
คน
-จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ 10
กิจกรรม
วัน 10 ความดี
3. กิจกรรมเสริมสรางการคิดแยกแยะ
บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา
คน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ความรูดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ผลประโยชนสวนรวม
การปองกันปราบปรามการทุจริต
-พัฒนาความรูใหบุคลากรทุกระดับใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. การประเมินคุณธรรมและความ
คาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
รอยละ
โปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา คุณธรรมและความโปรงใสของ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
online)
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ หนวยงานมีแผนปฏิบัติการปองกัน
แผน
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขต การทุจริต ประจําป 2564
พื้นที่การศึกษา ประจําป 2564
6. การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมี จํานวนระบบหรือชองทางการมีสวน ชองทาง
สวนรวมของภาคประชาชน
รวมของภาคประชาชน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64 64 64

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64

ผูรับผิดชอบ
กลุมกฎหมาย

85

-

70

-

กลุมอํานวยการ

70

200,000

กลุมพัฒนาครู

85

-

กลุมสงเสริม

1

-

กลุมกฏหมาย

2

กลุมที่เกี่ยวของ

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ดานปองกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด
ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสรางความตระหนักรูการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
-จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ 10 วัน 10 ความดี
3. กิจกรรมเสริมสรางการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
- พัฒนาความรูใหบุคลากรทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA online)
5. การจัด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การปอ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประจําป 2564
6. การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของภาคประชาชน

รวมทั้งสิ้น

ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

กลุมกฏหมาย
กลุมอํานวยการ

200,000

กลุมพัฒนาครู

-

กลุมสงเสริม

-

กลุมกฏหมาย

200,000

กลุมที่เกี่ยวของ

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
(นายปริญญา บุญมาดี)
ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ

(นายไพศาล ปนแดน)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตําแหนง ...............................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก

เสนอผูบริหารประชุมจัดทําแผนและ
แตงตั้งคณะกรรมการ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

หนังสือเชิญประชุม

การประชุมจัดทําแผน

เสนอแผนเพือ่ ใหความเห็นชอบและแจงบุคลากรรับทราบ

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

๑. นายไพศาล ปนแดน
๒. นายจําลอง บุญเรืองโรจน
๓. นางสาวสุภาวดี มิสุนา
๔. นางพรชรี พลเสน
๕. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
๖. นางจันทรรัตน เรืองจิรัชยา

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

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

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

