คำนำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต
บทวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ทุจ ริต ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสการดำเนิ นงานของสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ให้ ค วามร่ว มมื อ ในการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ส่วนที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริ ตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศ
ไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปี
นี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับ
และหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัต
การทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม
การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/
โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่ วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ช าติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบั ติร าชการประจำปี โดยให้ ยึดกรอบยุทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ถนน
มาลั ยแมน ตำบลรั้ วใหญ่ อำเภอเมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวัดสุ พรรณบุ รี ตั้งอยู่ ระหว่างละติ จูด 14.47432214764792
ลองจิจูด 100.09706967846842 อยู่ สูงจากระดับน้ ำทะเลปานกลาง เฉลี่ ยประมาณ 3 เมตร มีพื้นที่รวมประมาณ
1,203.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 22.46 ของพื้ นที่จังหวัดสุ พ รรณบุรี อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถยนต์ ประมาณ 106 กิ โลเมตร (ตามทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142 กิ โลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต 2), อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) และอำเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง)

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต 2)

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญ , อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อำเภอผักไห่ และอำเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2)

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภออู่ทอง และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)

1.2 สภาพเศรษฐกิจ/สังคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้น ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีจำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และ
อำเภอศรีประจันต์ การปกครอง และประชากร ในพื้นที่มีการแบ่งเขตการปกครองย่อย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 540.9 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 20 ตำบล 123 หมู่บ้าน
2) อำเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ 481.3 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน
3) อำเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่ 180.0 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 9 ตำบล 64 หมู่บ้าน
(ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560)
2. สภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กับมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ที่ได้ก่อตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และการแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 36 และมาตรา 37
แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่ น และมี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้ สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีจำนวน 3 อำเภอ
ประกอบด้ วย อำเภอเมื องสุ พ รรณบุ รี อำเภอบางปลาม้ า และอำเภอศรี ป ระจั น ต์ ตามภารกิ จการจั ดการศึ กษา
มีสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ จำนวน 138 แห่ง การจัดการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา
(อนุบาล 1 – อนุบาล 3) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
3. การบริหารงานและบุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการแบ่งโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 9 กลุ่ม
และ 1 หน่ ว ย มี บุ ค ลากรภายในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้ ผู้อำนวยการ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 1 คน รองผู้ อ ำนวยการ
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา 3 คน ศึกษานิเทศก์ 15 คน
บุคลากรทางการศึกษา 39 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 11 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม 2564)

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ดร.ไพศาล ปันแดน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
โทร. 064-5979456

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

นางสาวสุภาวดี มิสุนา
รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โทร. 081-7724119

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

บุคลากรในกลุ่มงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ จำนวน 4 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางมาลี สร้อยสุวรรณ
2 นางสาวนิศรา เจริญผล
3 นางสาววิภา ประกอบวิทย์
4 นางพัทธนันท์ บุญศรี

ตำแหน่ง
รักษาราชการแทน ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์
081-8305096
081-8563053
082-4428134
064-5641514

กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 6 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นางจินตนา องค์ปรีชา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
2 นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3 นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4 นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5 นางรสลิน จันทรังษี
6 นางสาวชนิดา แสวงคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 8 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นางสาวพจนี บริสุทธิ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3 นางผุสดี เพชรน้ำดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4 นางสาวอนุชษรา จันทาทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5 นางกนกภรณ์ เขียวหวาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
6 นายศักดิ์ชาย สระแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
7 น.ส.บุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8 นายธนภัทร ปัญญาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 5 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นางพิชญา รักผล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
2 นางเด่นดวง ขันคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3 นางกมลทิพย์ พุทธจำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4 นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5 นายณัฐชนน สุนทรวิภาต
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท.
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 8 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นางสาวสรญา สุดโต
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3 นางปราณี บัวชุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4 นางกนกวรรณ คล้ายสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
5 นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์
086-6057643
081-4929600
099-3393266
089-8373545
083-0471199
089-5483921
เบอร์โทรศัพท์
087-4097982
090-5569359
088-2512976
087-1214641
081-2996497
083-5468669
087-7990277
082-0261191
เบอร์โทรศัพท์
089-7865777
091-7292606
091-8801297
081-7719782
086-3590200
เบอร์โทรศัพท์
081-8562192
081-5268207
089-9124138
089-4111236
091-8859372

6 นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
7 นางณัฐธวรัทย์ ศิริเดชภัทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
8 นางเปรมฤดี นุชหอมจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 15 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
2 นางเกสรา อารยะจารุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
4 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวเมทินี ตาตะสมิธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
7 นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
8 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
9 นางสาวภัทรัฒน์ ศรีทองสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
10 นายอนุชา คะชาชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
11 นางสาวจิราภรณ์ โกพัฒน์ตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
12 นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
13 นางสาวสุกัลยา นิยมทอง
ศึกษานิเทศก์
14 นายณัฐพงษ์ เชี่ยวเชิงสันติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15 นายธนวัฒน์ ขำละม้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
2 นายพัฒนา องค์ปรีชา
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
2ตำแหน่ง
1 นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
2 น.ส.จุฑาทิพย์ อินพนม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

086-1746024
089-6156209
087-1577042
เบอร์โทรศัพท์
089-4977700
081-7368561
089-4547578
081-9815169
089-0300818
095-9477878
062-1891914
098-2498914
081-9953961
062-5451453
095-9522828
089-7615579
091-8764123
092-7192789
เบอร์โทรศัพท์
094-4780526
095-9280914
เบอร์โทรศัพท์
089-4448694
080-1486101

กลุ่มกฎหมายและคดี จำนวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
2 นายปริญญา บุญมาดี
นิติกร ปฏิบัติการ
กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 นายวีรพงษ์ ปิ่นอำนาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 นายขจรพล เชื้อเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 คน
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายวิโรจน์ หาดแก้ว
นายปัญญา เปรมมีพันธุ์
นายเสน่ห์ พันธุ์เณร
นายสมคิด คุ้มเดช
นายประภาศ จวนกระจ่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
1 น.ส.นุชนาฎ หมื่นเดช
2 น.ส.ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
3 น.ส.วรรณกรณ์ เผ่าพันแปลก
4 น.ส.สุภาวดี จิวศิริตระกูล
5 น.ส.ผกาวัลย์ เก้าแพ
6 ว่าที่ ร.ต.ทรัพย์สถิตย์ ขันคำ
7 น.ส.พรชนก เลิศธานี
8 นายบำรุง โพธิ์ไกรสวรรค์
9 นายดำรงรักษ์ ทองดี
10 นายอาทิตย์ ทองดี
11 นางสาววิภา สระทองแซว

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์
081-7052945
062-5353651
เบอร์โทรศัพท์
084-8027092
065-4191416

ช่างปูน 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างปูน ช 4

เบอร์โทรศัพท์
099-0962688
0918766968
064-1951287
080-6694790
098-8249151

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นักประชาสัมพันธ์ (ชค.)
นักจัดการงานทั่วไป (ชค.)
นักวิชาการศึกษา (ชค.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชค.)
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด
พนักงานทำความสะอาด
ยาม
ยาม
พนักงานทั่วไป (ชค.)
พนักงานทำความสะอาด

082-0734068
098-5748821
092-5692977
089-074286
087-1577042
092-9817677
061-6182748
063-8956575
099-9121450
092-5692977
094-1515838

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รับ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวั ล ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่
ได้ น ำการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนิ น งาน ของสำนั กงาน เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า
จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร
(Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์
เต็มรูปแบบ
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็ น การดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั วชี้ วัด ที่ 6.4 การกำกับ ดูแ ลการทุจริ ต ในส่วนของการประเมิ น
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนี การรับ รู้การทุจ ริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่ง
การวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่อง
กับเกณฑ์การประเมินเดิม และ
การเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้
เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน
3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อมู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.89 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ
AA (Excellence )
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน
99.96 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ
AA (Excellence ) โดย ตัว ชี้วัด การใช้ท รัพ ย์สิ น ของทางราชการ และ
การป้องกัน การทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
99.72 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

ผลคะแนน ITA
92.57
94.41
93.65

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลต่างของคะแนน ITA
+ 30.47
+ 1.84
- 0.76

2562
2563
2564

93.83
96.89
99.96

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

+ 0.18
+3.06
+3.07

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
สุ พ รรณบุ รี เขต 1 เป็ น รายตั ว ชี้ วั ด ซึ่ งได้ จ ากการสำรวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและเจ้ าหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
100.00
99.83
100.00
100.00
100.00
100.00
99.72
100.00
100.00
100.00

ระดับ
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
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
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

แนวทางการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สำหรั บ ประเทศไทยได้ ก ำหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ท างการเมือง เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนัก ในการ
ประพฤติป ฏิบั ติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจ ริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลั กด้านการ
ดำเนิ นงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“...บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ไม่ ร่ ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ” ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ครั้ งแรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้ าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนและจั ดให้ มีมาตรการและกลไกที่ มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และรัฐ ต้องจัดให้ มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้ ห น่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่ าว การที่ รัฐ ธรรมนูญ ได้ให้ ความสำคัญ ต่ อ
การบริหารราชการที่มีป ระสิ ทธิภ าพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้เกิดปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรับ กั บ เป้ าหมายของยุ ท ธศาสตร์ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบ าลในการบริห ารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กำหนดจากยุ ทธศาสตร์ชาติ (วิสั ยทัศน์ ป ระเทศระยะ 20 ปี ) และยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาระยะ 5 ปี เพื่อให้ บรรลุ
วิสั ยทัศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุข ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิ จโดยมีก รอบยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่น คงของสถาบั นหลั กและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่น คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่น คง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ว มมื อระหว่างประเทศทุ ก ระดั บ และรัก ษาดุ ล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อมแห่ งชาติ และระบบบริห ารจัด การภั ยพิ บั ติ รักษาความมั่ น คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒ นาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไกและกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งการดำเนิ นงานดั งกล่ าว ได้ สร้ างให้ ทุ กภาคส่ วนในสั งคมเกิ ดความตื่นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่วมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามบทบาทและภาระหน้ าที่ ข องตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ างไรก็ ต าม ปั จจุ บั นประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การแก้ไขปั ญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
การจั ด ทำแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลักดังนี้ (1) การป้ องกัน การทุจ ริตและประพฤติมิช อบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลู กฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรั บ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุ จริ ต ผ่ านกระบวนการมี ส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้ อมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ารลดจำนวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้างประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ

การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ
มีป ระสิ ท ธิภ าพ กำหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัช นีการรับ รู้การทุจริต เป็น เป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริตในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็ นที่ เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ คื อ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ 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 โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้ อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ ม ชน ประชาชน และภาคี ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ องเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้ รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตให้ เห็ นภาพในมิ ติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันการทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อ ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและทำให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั งเป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ได้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ท ำให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วัฒ นธรรมทางสั งคมจะหล่ อ หลอมให้ ป ระชาชนจะไม่ ก ระทำการทุ จริต เนื่ อ งจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสั งคม และไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น กระทำการทุ จ ริต อั น ส่ งผลให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั งคม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนิน การตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริห าร
ประเทศอย่ างสุ จ ริ ต และโปร่ งใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่ อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่า จะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ

ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒ นากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้ เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิ ดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึ กและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ พร้ อมทั้งสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และกำหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นดำเนิ น งานอย่ า งโปร่ งใส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จ ริ ตและความซื่อสั ตย์ ความโปร่ งใส และเป็ น ธรรม นอกจากนี้ ต้ อ งกำหนดให้ มี ก ารลงโทษผู้ ก ระทำผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สำนึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ ก ระดั บ มุ่ งเน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตสำนึ กความเป็ น พลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตน สิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระทำความผิ ด ไม่ เพิ ก เฉยอดทน
ต่อการทุ จ ริต และเข้ามามี ส่ ว นร่ วมในการต่อ ต้านการทุ จริตทุ กรูป แบบ รวมถึ งการส่ งเสริม การสร้างวัฒ นธรรม
และค่านิ ยมสุจ ริตในระดับ ชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒ นธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับ อุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้ มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้ าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

3) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เจตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการทำตนเป็ น แบบอย่ า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อ เป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสั งคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด้ วย มี ก ารพั ฒ นายกระดับ การมี จริย ธรรมของผู้ ด ำรงตำแหน่ งทางการเมือ งเพื่ อ สร้างนั ก การเมื อ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่ อลดจำนวนคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครั ฐ มุ่งเน้ น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่ อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต เพื่ อให้ หน่ วยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการดำเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการทุ จริ ต และการบู ร ณาการติ ด ตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ
5) ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เอื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้ าหน้า ที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุล พิ นิจเพื่อสนับ สนุ นการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้ นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน
ด้ว ยวิธี ป ฏิ บั ติที่ ชั ดเจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุงแก้ ไขกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ย วข้ อ งเพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี

ตัวชี้วัด
ร้อยละของเด็กและ

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

(85 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทำ

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
การทุจริต
จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ งเน้ น การส่ งเสริ ม การปรั บ ปรุ งกระบวนการและกลไกที่ เกี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการทำงานด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข้ า สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นกระบวนการทำงาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ น
และหนี้ สิ น รวมทั้ งบู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรั บ ปรุ งกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
ปรั บ ปรุ งขั้ น ตอนการดำเนิ น การที่ ล่ าช้ าของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริต ให้ มี ค วามรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็ นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จริ ต และประพ ฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการดำเนิ น การ
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒ นา

ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จริ ตและผู้ เชี่ ย วชาญของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจ ริต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ล ะหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ที่ เป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดำเนินคดี
ทุจริต
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกำหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จำนวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ
4
ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
3
2
1
ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง

โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ ” ผ่า นการปรับ เปลี่ย นระบบนิ เวศน์ การเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลู ก ฝั งจิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เน้ น การสร้ างคุ ณ ค่ าร่ ว ม และค่ านิ ย มที่ ดี คื อ สั งคมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั งคมที่ เปี่ ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1. เหตุผลความจำเป็น
ด้วย ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่าด้ วยการป้ องกั นปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก ำหนด
วิสั ย ทั ศน์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้ านทุ จริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพั น ธกิ จ
ในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุ จริต ยกระดับธรรมาภิ บาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ วนแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เป้ า ประสงค์
เชิ งยุ ทธศาสตร์ คื อ ประเทศไทยได้ รั บ การประเมิ นดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่าด้ ว ยการป้ องกั น ปราบปรามการทุ จริ ต
ระยะที่ 3 ยั งมี ความสอดคล้ องกับ ทิ ศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่ มประสิ ทธิภาพและธรรมาภิ บาลในภาครัฐ) และทิ ศทางยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุ ทธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพั ฒ นานวัตกรรมป้ องกัน และยับยั้งการทุ จ ริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาให้ เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒ นาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. บุคลากรในสำนักงาน

จำนวน 4 คน
จำนวน 70 คน

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

1. ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ร้อยละ 48

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA

ร้อยละ 65
(85 คะแนนขึ้นไป)

เป้าหมาย – งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ร้อยละของจำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต

ปลูกฝังค่านิยม เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
2. กิจกรรมจิตอาสา สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑
3. กิจกรรมสานฝันปันสุข
4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA

หน่วยนับ จำนวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65 65 65

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ

85

-

กลุ่มกฎหมาย

จำนวนครั้ง

ครั้ง

2

-

กลุ่มอำนวยการ

จำนวนครั้ง
บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต

ครั้ง
คน

2
70

150,000

กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มพัฒนาครู

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

ร้อยละ

85

-

กลุ่มส่งเสริม

online)
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 2565

แผน

1

-

กลุ่มกฏหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
1. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี จิ ต สำนึ ก และพฤติ ก รรมที่ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
3. เสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ดี ในองค์กรและสาธารณชนให้ เกิดความเชื่ อมั่นในกระบวนการทำงาน ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
2. ร้ อ ยละของครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค่ านิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
3. ร้อยละของหน่ วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)

งบประมาณ
(บาท)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1. สร้างจิตสำนึกทีต่ ัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

1. สร้างความตระหนักรู้
แก่บุคลากรในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
- กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ปลูกฝัง
ค่านิยมเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
2. กิจกรรมจิตอาสา
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๓. กิจกรรมสานฝันปันสุข

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต

๔. กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- พัฒนาความรู้บุคลากร
ทุกระดับในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1. พัฒนาและ
1.การประเมินคุณธรรม
ยกระดับการทำงาน และความโปร่งใสในการ
ให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงานของ
ประเมินคุณธรรมและ สถานศึกษาและสำนักงาน
ความโปร่งใสในการ เขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินงานของ
(ITA online)
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
2. ขับเคลื่อนนโยบาย 2. การจัดทำแผนปฏิบัติ
และยุทธศาสตร์ด้าน การป้องกันการทุจริตของ
การป้องกันและ
สำนักงานเขตพื้นที่
ปราบปรามการทุจริต การศึกษา ประจำปี
และประพฤติมิชอบ 2565
สู่การปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาความรูด้ ้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ
การป้องกันปราบปราม
การทุจริต

150,000

ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

-

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2565

-

2. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

2. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดำเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

-

จำนวนครั้ง

-

จำนวนครั้ง

-

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย
กิจกรรม

1. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ปลูกฝังค่านิยมเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
2. กิจกรรมจิตอาสา สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑
3. กิจกรรมสานฝันปันสุข
4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA
online)
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี 2565

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ จำนวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65 65 65

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของจำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต
จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ออมเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน
บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต

ร้อยละ

85

-

กลุ่มกฎหมาย

ครั้ง

2

-

กลุ่มอำนวยการ

ครั้ง
คน

2
70

150,000

กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มพัฒนาครู

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

ร้อยละ

85

-

กลุ่มส่งเสริม

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 2565

แผน

1

-

กลุ่มกฏหมาย

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1. สร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมเป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
2. กิจกรรมจิตอาสา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
3. กิจกรรมสานฝันปันสุข
4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA online)
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

รวมทั้งสิ้น
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มกฏหมาย

150,000

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มพัฒนาครู

-

กลุ่มส่งเสริม

-

กลุ่มกฏหมาย

150,000

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
(นายปริญญา บุญมาดี)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

(นายไพศาล ปันแดน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

(.........................................)
ตำแหน่ง ...............................................
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก

เสนอผู้บริหารประชุมจัดทำแผนและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

หนังสือเชิญประชุม

การประชุมจัดทำแผน

เสนอแผนเพือ่ ให้ความเห็นชอบและแจ้งบุคลากรรับทราบ

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
๑. นายไพศาล ปันแดน
๒. นายจำลอง บุญเรืองโรจน์
๓. นางสาวสุภาวดี มิสุนา
๔. นางพรชรี พลเสน
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๖. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา

ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

เรียบเรียง / เขียนรายงาน / รูปเล่ม
๑. นางนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
๒. นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรรม
๓. นายพัฒนา องค์ปรีชา
๔. นายปริญญา บุญมาดี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นิติกรชำนาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

บันทึกภาพ
นางมาลี สร้อยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

ปก
นายปริญญา บุญมาดี นิติกรชำนาญการ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑

