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คํานํา
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดําเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดําเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก
ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิ บัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ
ส่ วนที่ 1 บทนํา นํ าเสนอสภาพการณ์ ทุ จริ ต คอร์ รัป ชัน ในประเทศไทย ข้ อมูล ของสํ านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
การดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึง
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
ส่วนที่ 2 นําเสนอบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมสําคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ขอขอบคุณ ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้ องที่ใ ห้ความร่ วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสําเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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หน้า
คํานํา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนํา
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ข้อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
การดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 1 บทนํา
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เห็นพ้อง
กั น ว่ า การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญ หาที่ นํ า ไปสู่ ค วามยากจน และเป็ น อุ ป สรรคที่ ขั ด ขวางการพั ฒ นาประเทศ
อย่างแท้ จริง สํ าหรับประเทศไทยนั้ นเป็ นที่ ทราบกันทั่วไปว่า ปั ญหาเรื่องการทุ จริ ตคอร์รัปชันเป็ นปัญหาสําคัญ
ลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและ
พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพล
ต่ อ ความคิ ด ของคนในปั จ จุ บั น อยู่ ค่ อ นข้ า งมาก ฉะนั้ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ข องข้ า ราชการจึ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ
จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ
จริยธรรมในการทํางาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ
ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ของการเกิ ด คอร์ รั ป ชั น ในวงราชการ อั น นํ า ไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย เงิ น รายได้ ข องรั ฐ บาล
ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558
ประเทศไทยได้ ค ะแนนการประเมิ น 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้ ค ะแนนการประเมิ น 35 คะแนน
ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน
ลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง ซึ่งสมควรได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ าว สํ า นัก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ ง ชาติ
(สํ า นั ก งาน ป.ป.ช.) จึ ง ได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance &
Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
พร้อมทั้งกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมี
ปั จจัยความสํ า เร็จ ในการบรรลุวัตถุป ระสงค์ คื อ ทุ ก ภาคส่ วนร่วมส่ ง เสริ มการกล่ อมเกลาทางสังคมและส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่
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สังคมที่มี ค่านิ ย มร่ วมต้า นทุ จ ริ ต และมีวั ตถุป ระสงค์ ที่สํา คัญ อี ก ประการหนึ่ง คื อ สร้ างนวัต กรรมในการต่ อ ต้า น
การทุจริตมีกลไกป้ องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสําเร็จ คือ
มีกระบวนการทํางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั ง คม
เพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้ านการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จั ด ทํ า ขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง การปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสํ าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ
“สร้ า งความตระหนั ก รู้ ” เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ ก ล่ า วถึ ง การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึ ก ษา ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด “โรงเรี ยนสุ จริ ต” เพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เท่ าทั นต่ อ
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํ านึ ก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสั ตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็ น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานให้ กั บ เยาวชนส่ ว นใหญ่ข องประเทศ ให้ เ ป็ น พลเมื อ งที่มี คุ ณ ภาพในอนาคต ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกั นปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาอย่างต่อเนื่องโดยดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึ ก ซึ่งเป็นกลไกในการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
จํานวน 225 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้การดําเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้
สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามีการดําเนินงานตามภารกิจอย่ างโปร่งใส อีกทั้งยังมี การนําเครื่องมือการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ การศึ ก ษา (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่
การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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ข้อมูลขอองสํานักงานเเขตพืน้ ที่การศึศึกษาประถมมศึกษาสุพรรณ
ณบุรี เขต 1
1. ข้อมูลพื
ล น้ ฐาน
า
วรวิหาร
ห
สํานัักงานเขตพื้นทีท่การศึกษาปประถมศึกษาสสุพรรณบุรี เขขต 1 ตั้งอยู่ในนบริเวณวัดป่าเลไลยก์
ถนนมาลัลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่ อําเภภอเมืองสุพรรณ
ณบุรี จังหวัดสุสพรรณบุรี ตั้งอยู
ง ่ระหว่างละะติจูด 14.4744322147647792
ลองจิจูด 100.097069967846842 อยู่สูงจากระดดับน้ําทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร มีพ้ืนที่รวมประมมาณ
ง ดสุพรรณ
ณบุรี อยู่ห่างจจากกรุงเทพมมหานครโดยททาง
1,203.2 ตารางกิโลเมมตร คิดเป็นร้อยละ 22.466 ของพื้นที่จังหวั
ป
1066 กิโลเมตร (ตตามทางหลวงแผ่นดินหมายยเลข 340) โดดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร มีพืพน้ื ที่
รถยนต์ ประมาณ
ดูแลรับผิดชอบในการรบริหารจัดการศึกษาครอบบคลุม จํานวนน 3 อําเภอ ปรระกอบด้วย ออําเภอเมืองสุพรรณบุ
พ
รี อําเภอ
เ
บางปลามม้า และอําเภออศรีประจันต์มีอาณาเขตติดต่
ด อกับอําเภอใใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหหนือ
ติดต่อกับอําเภภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สสพป.สุพรรณ
ณบุรี เขต 2)
อํอาเภอสามชุก (สังกัด สพปป.สุพรรณบุรี เขต
เ 3)
ติดต่อกับอําเภภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณ
ณบุรี เขต 2)
ทิศใตต้
ทิศตะวั
ต นออก ติดต่อกับอําเภภอวิเศษชัยชาาญ , อําเภอโพพธิ์ทอง และอํอําเภอสามโก้
จัจงหวัดอ่างทออง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อําเภอผักไห่ และอําเภอบางซ้าย
จัจงหวัดพระนคครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.พพระนครศรีอยยุธยา เขต 2)
ต นตก ติดต่อกับอําเภภออู่ทอง และะอําเภอดอนเจจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวั
( งกัด สพป.สสุพรรณบุรี เขต 2)
(สั
น้ ใ่ นความดูแลรับผิดชอบบในการบริหารจั
า ดการศึกษา
ษ ของ สพปป.สุพรรณบุรี เขต 1
แผนที่ตั้งพืนที

อําเภอศรี ปประจันต์

อําเภอเมืองสุพพรรณบุรี
อําเภอบาางปลาม้ า
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2. ภารกิจอํานาจหน้าที่
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 เป็ นหน่ วยงานในสั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กับมาตรา 8 มาตรา 33 วรรคสอง และมาตรา 76 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
ที่ได้ก่อตั้งเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนให้เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนดไว้ตามมาตรา 36
และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่น และมี
อํานาจหน้าที่ ดังนี้
1) อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา และพั ฒ นาสาระของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่
จํานวน 3 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า และอําเภอศรีประจันต์ ตามภารกิจการจัด
การศึกษามีสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ จํานวน 135 แห่ง การจัดการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล 1– อนุบาล 3) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
3. การบริหารงานและบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการแบ่งโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 9 กลุ่ม
และ 1 หน่วย มีบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้ ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา 1 คน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา 2 คน ศึกษานิเทศก์ 12 คน
บุคลากรทางการศึกษา 38 คน ลูกจ้างประจํา 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน 2562)
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โครงสร้างการบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ดร.ไพศาล ปั นแดน

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

( 2 คน)

(2 คน)

รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว

นายจําลอง บุญเรืองโรจน์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ

กลุ่มนโยบายและแผน
(7 คน)

(12 คน)
กลุ่มอํานวยการ
(17 คน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(10 คน)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9 คน)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
(8 คน)
กลุ่มพัฒนาครูฯ
(1 คน)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
(1 คน) ศน.
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ทําเนี
เ ยบผู้บริหารการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีการศึ
ก่ กษาประะถมศึกษาสุพรรณบุ
พ
รี เขต 1

ดร.ไพศาล ปันแดน
ษ
กษาสุพรรณบุรรีี เขต 1
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
โทร. 064-59979456

นายเผชิชิญศักดิ์ แก้วเขี
เ ยว
รองผอ.สพพป.สุพรรณบุรีรี เขต 1
โทร. 081-79220002

นายจําลองง บุญเรืองโรจจน์
รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขขต 1
โทร. 0881-4319473
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บุคลากรในกลุม่ งาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มอํานวยการ จํานวน 17 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
2 นางสาวนิศรา เจริญผล
3 นางมาลี สร้อยสุวรรณ
4 นางสาววิภา ประกอบวิทย์
5 นายปัญญา เปรมมีพันธุ์
6 นายวิโรจน์ หาดแก้ว
7 นายเมธี สายเมธี
8 นายเสน่ห์ พันธุ์เณร
9 นายสมคิด คุ้มเดช
10 นายสํารวย รักชื่น
11 นายประภาส จวนกระจ่าง
12 นางสาวนุชนาฎ หมื่นเดช
13 นางสาวธฤษวรรณ คําประดับเพชร
14 นางสาวรรณกรณ์ เผ่าพันแปลก
15 นางสาวพรชนก เลิศธานี
16 นายบํารุง โพธิ์ไกรสวรรค์
17 นายดํารงรักษ์ ทองดี

ตําแหน่ง
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ช่างไม้ ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างปูน ช 4
พนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานทําความสะอาด
ยาม
ยาม

เบอร์โทรศัพท์
086-8879908
081-8563053
081-8305096
082-4428134
091-8766968
099-0962688
080-1819889
090-0458891
080-6694790
084-5725727
098-8249151
082-0734068
098-5748821
092-5692977
061-6182748
063-8956575
099-9121450

กลุ่มนโยบายและแผน จํานวน 7 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคําแหง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
2 นางจินตนา องค์ปรีชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
3 นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
4 นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
5 นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
6 นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
7 นางสาวชนิดา แสวงคํา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์
085-8310772
086-6057643
081-4929600
099-3393266
089-8373545
089-9195479
089-5483921
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กลุ่มบริหารงานบุคคล จํานวน 8 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 นายสินทบ ทองบุญเหลือ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 นางสาวพจนี บริสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
3 นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
4 นางสุกัญญา สะอาดดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
5 นางผุสดี เพชรน้ําดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
6 นางสาวอนุชษรา จันทาทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7 นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8 นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จํานวน 9 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 นายวันชัย พันธุ์สิงห์จบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 นางพิชญา รักผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
3 นางเด่นดวง ขันคํา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
4 นางกมลทิพย์ พุทธจํา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
5 นางอรุณพร กัลย์จารึก
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
6 นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
7 นางสาวสุภาวดี จิวศิริตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์สถิตย์ ขันคํา เจ้าหน้าทีลูกเสือ
นางภาณมาสก์ ศิวพันธพงศ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

เบอร์โทรศัพท์
089-3302224
087-4097982
090-5569359
081-2913196
088-2512976
087-1214641
089-4448694
099-3901058

เบอร์โทรศัพท์
081-8416596
089-7865777
091-7292606
091-8801297
081-8587783
081-7719782
089-0749286
092-9817677
ช่วยราชการ
สมุทรปราการ 2
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางพรชรี พลเสน
2 นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร
3 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์
4 นางปราณี บัวชุม
5 นางกนกวรรณ คล้ายสินธุ์
6 นางสาวสรญา สุดโต
7 นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค์
8 นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุข
9 นางณัฐธวรัทย์ ศิริเดชภัทร์
10 นางสาวผกาวัลย์ เก้าแพ

จํานวน 10 คน
ตําแหน่ง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 12 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
2 นางเกสรา อารยะจารุ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
3 นางสาวสุคนทิพย์ สําเนียงดี
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
4 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
5 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
6 นางสาวเมทินี ตาตะสมิธ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
7 ดร.วราภรณ์ แป้นแจ้ง
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
8 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
9 นางสาวภัทรัฒน์ ศรีทองสุข
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
10 นายอนุชา คะชาชัย
ศึกษานิเทศก์
11 นางสาวจิราภรณ์ โกพัฒน์ตา
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
12 นางสาวกุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ

เบอร์โทรศัพท์
087-7116197
089-6853736
081-5268207
089-9124138
089-4111236
081-8562192
091-8859372
086-1746024
089-6156209
087-1577042

เบอร์โทรศัพท์
089-4977700
081-7368561
085-2626836
089-4547578
081-9815169
089-0300818
095-9477878
062-1891914
098-2498914
081-9953961
062-5451453
092-2761929
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หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
2 นายพัฒนา องค์ปรีชา

ตําแหน่ง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายในชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 นายศักดิ์ชาย สระแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี จํานวน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
2 นายปริญญา บุญมาดี
นิติกร ชํานาญการ
กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 ดร.ชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์
094-4780526
095-9280914

เบอร์โทรศัพท์
083-5468669

เบอร์โทรศัพท์
081-7052945
062-5353651

เบอร์โทรศัพท์
095-9522828
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4. โรงเรียนในสังกัด
สํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 มี โ รงเรี ย นในสัง กัด รวมทั้ งสิ้ น 135
โรงเรียน แบ่งออกเป็นโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 57 โรงเรียน อําเภอบางปลาม้า จํานวน 47
โรงเรียน และอําเภอศรีประจันต์ จํานวน 31 โรงเรียน
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี (57)

รายชื่อโรงเรียน

วัดโคกโคเฒ่า

วัดหน่อสุวรรณ

วัดนิเวศน์ธรรมาราม

วัดวังพระนอน

วัดพันตําลึง

วัดอู่ยา

วัดดอนตาล

วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

วัดดอนโพธิ์ทอง

วัดอุทุมพราราม

กฤษณา

วัดใหม่รัตนเจดีย์

วัดลาดตาล

อําเภอบางปลาม้า (47)
วัดบางเลน

วัดปากคลองกุ่ม

บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลานคา

วัดจระเข้ใหญ่

วัดดารา

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ วัดสกุณปักษี

วัดชีปะขาว

บางปลาม้า

วัดศาลาท่าท่าทราย วัดลําบัว

วัดสามทอง

วัดสุวรรณนาคี

บ้านโพธิ์ศรี

อนุบาลวัดสวนหงส์

วัดบ้านหมี่

วัดเสาธง

เมืองสุพรรณบุรี

อินทร์ศรัทธาราษฎร์

วัดโพธิ์ศรี

บางแม่หม้าย

วัดบางใหญ่

บ้านรางทอง

วัดสระประทุม

วัดแก้ว

วัดดอนกระเบื้อง

วัดศุขเกษม

วัดป่าพฤกษ์

วัดช่องลม

สุพรรณภูมิ

อนุบาลสุพรรณบุรี

วัดราษฎร์บํารุง

วัดโบสถ์

วัดสุขเกษม

วัดตปะโยคาราม

วัดมเหยงคณ์

วัดคันทด

วัดตะลุ่ม

วัดไผ่มุ้ง

วัดวังน้ําเย็น

วัดโพธิ์ตะควน

บ้านบางกุ้ง

วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

วัดดาว

วัดดอนตาจีน

วัดคูบัว

วัดดอนขาด

วัดศีรษะเกษ

วัดประชุมชน

วัดดอนไข่เต่า

วัดไผ่เดี่ยว

วัดบางจิก

วัดสาลี

วัดโพธิ์ท่าทราย

วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก

วัดลาดน้ําขาว

วัดบึงคา

วัดเสาธงทอง

วัดทรงกระเทียม

วัดไผ่ขวาง

วัดดอนกลาง

วัดองครักษ์

วัดคลองโมง

วัดกระทุ่มทอง

บ้านรางกะทุ่ม

วัดสว่างอารมณ์

วัดพิหารแดง

วัดวรจันทร์

วัดวังกุ่ม

วัดพร้าว

อนุบาลวัดป่าเลไลยก์

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดพระธาตุ

วัดลาดกระจับ

วัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดดอนสุทธาวาส

วัดโพธิ์นฤมิตร

วัดสามจุ่น

วัดจําปี

วัดหนองโสน

วัดหนองเพียร

วัดบ้านกล้วย

วัดปู่เจ้า

วัดดอนบุบผาราม

บ้านหนองขาม

วัดสํานักตะฆ่า

วัดบ้านกร่าง

บ้านคลองชะอม

บ้าหนองสรวง

วัดป่าพระเจ้า

บ้านดอนโพ

บรรหารแจ่มใสวิทยา 4

บ้านรางหางม้า

วัดเทพสุธาวาส

วัดเสาธงทอง

วัดวังพลับเหนือ

บ้านท่าเสด็จ

วัดเขาดิน

วัดวังพลับใต้

วัดเถรพลาย

วัดปลายนา

บ้านห้วยเจริญ

บ้านหนองปรือ

วัดสามัคคีธรรม

วัดพังม่วง

วัดบรรไดทอง

วัดไก่เตี้ย

วัดสัปรสเทศ

บ้านหนองบอน

วัดไผ่ลูกนก

วัดเกาะ

บ้านคลองชะโด

วัดดงขี้เหล็ก

วัดลาดปลาเค้า

บ้านไผ่แปลกแม่

วัดสวนแตง

วัดม่วงเจริญผล

อนุบาลศรีประจันต์ วัดยาง

วัดสังฆจายเถร

วัดโคกโพธิ์

อําเภอศรีประจันต์ (31)
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5. การแบ่งกลุ่มโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 กลุ่มขุนช้างขุนแผน เมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 7 โรงเรียน
วัดดอนโพธิ์ทอง
 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์


วัดนิเวศน์ธรรมาราม
 วัดอุทุมพราราม


วัดพันตําลึง
 วัดอู่ยา




วัดวังพระนอน

5.2 กลุ่มโพธิ์แก้ว เมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 10 โรงเรียน
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
 วัดศีรษะเกษ
 วัดเขาดิน


วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
 บ้านท่าเสด็จ
 วัดสามัคคีธรรม


วัดประชุมชน
 บ้านหนองบอน


 วัดโพธิ์ท่าทราย
 บ้านหนองปรือ

5.3 กลุ่มท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 4 โรงเรียน


วัดแก้ว

 วัดคันทด



วัดมเหยงคณ์



สุพรรณภูมิ

5.4 กลุ่มโพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 9 โรงเรียน
 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ  วัดพร้าว
 วัดพิหารแดง
 วัดวรจันทร์
 วัดวังกุ่ม
 วัดสว่างอารมณ์
 บ้านดอนโพ

วัดลาดตาล
 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4


5.5 กลุ่มตลิ่งชันสนามคลี เมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 10 โรงเรียน
 บ้านหนองขาม
 วัดจําปี
 วัดสํานักตะฆ่า
 เมืองสุพรรณบุรี
 วัดสกุณปักษี
 วัดสระประทุม
 วัดสุวรรณนาคี
 อินทร์ศรัทธาราษฎร์

วัดหนองโสน
 วัดสามทอง


5.6 กลุ่มสวนแตง เมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 9 โรงเรียน
 บ้านไผ่แปลกแม่
 วัดไผ่ลูกนก
 วัดพระธาตุ
 วัดลาดกระจับ
 วัดสวนแตง
 วัดสังฆจายเถร
 วัดใหม่รัตนเจดีย์

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
 บ้านบางกุ้ง
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5.7 กลุ่มรัฐราษฎร์พัฒนา เมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 8 โรงเรียน
 บ้านรางกะทุ่ม
 วัดดอนตาล
 วัดหน่อสุวรรณ
 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
 อนุบาลสุพรรณบุรี
 วัดดอนกลาง

วัดโคกโคเฒ่า
 วัดไผ่ขวาง


5.8 กลุ่มจตุรมิตรท่าจีน บางปลาม้า
ตั้งอยู่ในอําเภอบางปลาม้า มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 12 โรงเรียน
 กฤษณา
 วัดโคกโพธิ์
 วัดบางเลน
 วัดชีปะขาว
 วัดดารา
 วัดป่าพฤกษ์
 บางแม่หม้าย
 บ้านรางทอง
 วัดบางใหญ่

บางปลาม้า
 วัดศุขเกษม
 วัดดอนกระเบื้อง


5.9 กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์ บางปลาม้า
ตั้งอยู่ในอําเภอบางปลาม้า มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 14 โรงเรียน
 วัดคูบัว
 วัดดอนตาจีน
 วัดโพธิ์ตะควน
 วัดดอนขาด
 วัดดอนไข่เต่า
 วัดบางจิก
 วัดตปะโยคาราม
 วัดตะลุ่ม
 วัดโบสถ์
 วัดวังน้ําเย็น
 วัดไผ่มุ้ง

 วัดดาว

วัดไผ่เดี่ยว
 วัดสุขเกษม


5.10 กลุ่มไตรมิตร บางปลาม้า
ตั้งอยู่ในอําเภอบางปลาม้า มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 11 โรงเรียน
 วัดลานคา
 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2  วัดปากคลองกุ่ม
 วัดโพธิ์ศรี
 วัดบ้านหมี่
 วัดเสาธง
 บ้านโพธิ์ศรี
 วัดลําบัว
 วัดศาลาท่าทราย

อนุบาลวัดสวนหงส์
 วัดจระเข้ใหญ่


5.11 กลุ่มอุดมธรรมคุณ บางปลาม้า
ตั้งอยู่ในอําเภอบางปลาม้า มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 10 โรงเรียน
 วัดช่องลม
 วัดราษฎร์บํารุง
 วัดทรงกระเทียม
 วัดลาดน้ําขาว
 วัดสาลี
 วัดเสาธงทอง
 วัดคลองโมง
 วัดกระทุ่มทอง

วัดบึงคา
 วัดองครักษ์


5.12 กลุ่มบ้านกร่าง ศรีประจันต์
ตั้งอยู่ในอําเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 12 โรงเรียน
 บ้านคลองชะโด
 วัดเกาะ
 วัดดงขี้เหล็ก
 วัดบ้านกร่าง
 วัดบ้านกล้วย
 วัดปู่เจ้า
 วัดวังพลับใต้
 วัดวังพลับเหนือ
 วัดเสาธงทอง

วัดดอนบุบผาราม
 วัดเทพสุธาวาส
 วัดหนองเพียร
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5.13 กลุ่มวังน้ําซับดอนปรูปลายนา ศรีประจันต์
ตั้งอยู่ในอําเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 10 โรงเรียน
 บ้านห้วยเจริญ
 วัดเถรพลาย
 วัดปลายนา
 วัดดอนสุทธาวาส
 วัดโพธิ์นฤมิตร
 วัดสามจุ่น
 บ้านคลองชะอม
 บ้านหนองสรวง

วัดพังม่วง
 วัดห้วยสุวรรณวนาราม


5.14 กลุ่มพัฒนา ศรีประจันต์
ตั้งอยู่ในอําเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 9 โรงเรียน
 วัดไก่เตี้ย
 วัดบรรไดทอง
 วัดสัปรสดเทศ
 วัดยาง
 วัดลาดปลาเค้า
 อนุบาลศรีประจันต์
 วัดป่าพระเจ้า

วัดม่วงเจริญผล
 บ้านรางหางม้า


5.15 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
เป็นกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนในกลุ่ม จํานวน 24 โรงเรียน
 บ้านท่าเสด็จ
 วัดสระประทุม
 วัดโคกโคเฒ่า
 วัดดอนโพธิ์ทอง
 วัดลาดตาล
 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
 บ้านดอนโพ
 วัดพระธาตุ
 วัดสังฆจายเถร
 วัดวังพระนอน
 วัดป่าพฤกษ์
 กฤษณา
 วัดช่องลม
 วัดราษฎร์บํารุง
 วัดวังน้ําเย็น
 วัดองครักษ์
 วัดโพธิ์ศรี
 วัดบ้านกล้วย

 เมืองสุพรรณบุรี
 วัดวังกุ่ม
 วัดแก้ว
 วัดจระเข้ใหญ่
 วัดกระทุ่มทอง
 วัดป่าพระเจ้า
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การดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาสุพรรณบุ รี เขต 1 ได้ ดําเนิ น
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ทั้ ง ในระดั บ สถานศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา ชุม ชน สั ง คม และประเทศชาติ ซึ่ ง เป็ น การดํ า เนิ น งานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรมบริษัท
สร้างการดีกิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น
กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริ ต และการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลั กสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุ รี เขต 1 ได้ เ ข้ า ร่วมการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดํ า เนิน งานของสํ า นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาออนไลน์ (ITA Online) โดยรั บ การประเมิ น จากสํ า นั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผู้รับผิดขอบโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความชํานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
บูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับ
ผู้แทนจากสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
1.2 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม
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2. การปฏิบัติ
2.1 ดํ าเนิ นการขั บเคลื่ อนการนํ าหลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษา (หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน) ไปปรั บใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 ดํ าเนิ นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3 ขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) จากสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ติดตามการดําเนินโครงการ
3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดําเนินโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
ประกอบด้วย
1) กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10
เป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวั ล ประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ นํ า การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร
(Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์
เต็มรูปแบบ
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนําเข้าข้อมูลและคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน
การกํากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให้ สู ง ขึ้ น ซึ่ง การวิ จั ย ดั งกล่ า วได้ สั ง เคราะห์ ป ระเด็ น การสํ า รวจของแต่ ล ะแหล่ งข้ อ มู ล ที่ อ งค์ ก ร
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ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง และการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การทุ จริต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิ ด
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)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกที่ มี ต่ อ หน่ ว ยงานที่ ป ระเมิ น
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดั บ ประเทศจากการประเมิ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 93.83 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A (85.00-94.99) โดย ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด 98.89
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 85.72 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลคะแนน ITA
พัฒนาการ
ผลต่างของคะแนน ITA
2558
62.10
2559
92.57
เพิ่มขึ้น
+30.47
2560
94.41
เพิ่มขึ้น
+1.84
2561
93.65
ลดลง
-0.76
2562
93.83
เพิ่มขึ้น
+0.18
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นรายตัวชี้ วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียงตามลําดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วดั
คะแนน
ระดับ
หมายเหตุ
9
การเปิดเผยข้อมูล
98.89
AA
ผ่าน
3
การใช้อํานาจ
98.41
AA
ผ่าน
4
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
96.50
AA
ผ่าน
1
การปฏิบัติหน้าที่
95.99
AA
ผ่าน
5
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
95.42
AA
ผ่าน
6
คุณภาพการดําเนินงาน
94.34
A
ผ่าน
10
การป้องกันการทุจริต
92.86
A
ผ่าน
2
การใช้งบประมาณ
92.20
A
ผ่าน
8
การปรับปรุงระบบการทํางาน
87.64
A
ผ่าน
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
85.72
A
ผ่าน
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
ระดับ
AA
Excellence
A
Very Good
B
Good
C
Fair
D
Poor
E
Extremely Poor
F
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

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ ก รอบแนวทาง
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
การโอนจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สํ า หรั บ ประเทศไทยได้ กํ า หนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึ งการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน
ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สาระสําคัญทั้ง 5 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 ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่ งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ค วามสําคัญต่อ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นําให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว้

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมี กรอบยุ ท ธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการผนึ ก กํ า ลั ง ป้ อ งกั น ประเทศการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
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(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและพลั ง งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิ จ โลก สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นากั บ นานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต้
ความจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก
และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
การดํ าเนิ นงานดั งกล่ าว ได้ สร้ างให้ ทุ กภาคส่ วนในสั งคมเกิ ดความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามบทบาทและภาระหน้ า ที่ ข องตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามปั จจุ บั นประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จําเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทําทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทําให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
การจัดทําแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทํา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก
ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสู่การลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปราม
การทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กําหนด
เป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นเป้าหมายในการดําเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่ง
ได้กําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สําคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริ ห ารจัดการการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริตอย่ างเป็น ระบบแบบ
บูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ดัชนีการรับรู้
อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1
ใน 20
การทุจริตของ
ใน 54
ใน 43
ใน 32
และ/หรือ
และ/หรือ
ประเทศไทย
และ/หรือ
และ/หรือ
(อันดับ/คะแนน) ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ไม่ต่ํากว่า
ไม่ต่ํากว่า
ไม่ต่ํากว่า
ไม่ต่ํากว่า
50 คะแนน 57 คะแนน 62 คะแนน 73 คะแนน
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
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 พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชน ประชาชน และภาคี ต่ า ง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ อ งเฝ้ า ระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กําหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ใ นอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ทํ า ให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วั ฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล่ อ หลอมให้ ป ระชาชนจะไม่ ก ระทํ า การทุ จ ริ ต เนื่ อ งจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสั ง คม และไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น กระทํ า การทุ จ ริ ต อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่ อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
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ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุ จริตและประพฤติ มิชอบของบุ คลากรภาครัฐ
และกํ า หนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นดํ า เนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใสเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่ อสั ตย์ ความโปร่ งใส และเป็ น ธรรม นอกจากนี้ ต้ อ งกํ า หนดให้มี ก ารลงโทษผู้ก ระทํา ผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สํ า นึ 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 ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตสํ านึ กความเป็ นพลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตนสิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระทํ า ความผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่ อการทุ จริ ต และเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการต่ อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ รวมถึ งการส่งเสริม การสร้างวัฒ นธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ตโดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการทํ า ตนเป็ น แบบอย่ า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริยธรรมด้ วย มี การพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองเพื่อสร้างนั กการเมือง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
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4) ปรับ “ระบบ”เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่ อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต เพื่ อให้ หน่ วยงานภาครั ฐมี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการดํ าเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ ้ เกิ ดการทุ จริ ตและการบู ร ณาการติ ด ตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั้นระหว่างการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ
5) ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้า ที่ เช่น การนํ าระบบเทคโนโลยีเข้ ามาใช้แทนการใช้ดุล พินิจเพื่ อสนั บสนุนการปฏิ บัติงานการสร้าง
มาตรฐานที่ โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้ นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ ชั ด เจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ย วข้ อ งเพื่ อ ลดการใช้ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส

31
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565
ร้อยละ 50

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 –
ปี 2571 2570
2575
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70

ปี 2576 2580
ร้อยละ 80

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมทีย่ ึดมั่น
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่ผา่ น ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
เกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) (85 คะแนนขึ้นไป) (90 คะแนนขึ้นไป) (90 คะแนนขึ้นไป)
จํานวนคดีทุจริตใน
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ภาพรวม
ร้อยละ 10
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
จํานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
- จํานวนข้อร้องเรียน
ร้อยละ 10
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
- จํานวนข้อร้องเรียน
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐทีถ่ ูกชี้
ร้อยละ 10
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
มูลว่ากระทําการทุจริต
จํานวนคดีทุจริตที่
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เกี่ยวข้องกับผู้ดํารง
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ตําแหน่งทางการเมือง
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับการดําเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตโดย
การปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทํางานด้านการปราบปราม
การทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้ง
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การที่ ล่ า ช้ า ของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทําความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการที่ล่าช้าและซ้ําซ้อนกัน
ของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้
ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานข้อมูล
องค์ ค วามรู้ ด้ านการปราบปรามการทุ จริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จริ ต และผู้ เชี่ ย วชาญของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมีสมรรถนะ
และความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดําเนินคดี
ทุจริต ที่จําเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกําหนด

ไม่เกิน
ร้อยละ 25

ไม่เกิน
ร้อยละ 20

ไม่เกิน
ร้อยละ 15

ไม่เกิน
ร้อยละ 10

จํานวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ร้อยละ 4
ร้อยละ 3
ร้อยละ 2
ร้อยละ 1
ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร์ นี้
ได้กําหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในสั งคมได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบรามการทุ จริ ต และมุ่ งเน้ นให้ เกิ ดการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลใน
ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ น การตั ด วงจรการทุ จ ริ ต ระหว่ า งนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และนั ก ธุ ร กิ จ ออกจากกั น ทั้ ง นี้
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนําหลักปรัชญาของ
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 (HumanWisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลู ก ฝั ง จิ 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 า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม และค่ า นิ ย มที่ ดี คื อ สั ง คมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั ง คมที่ เ ปี่ ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ หารจั ดการทุ กภาคส่ วนแบบบู รณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
4) การปราบปรามการทุ จริตและการบังคับใช้กฎหมายมีค วามรวดเร็ วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น6ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสํ า คั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เ กิ ด ภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมให้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ที่ มี จิ ต สาธารณะ จิ ต อาสาและความเสี ย สละ
เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบการ
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ ผลประโยชน์สว่ นรวมในทุกระดับ
ส่วนรวม
1.2 การกําหนดพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการ 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตรบทเรียนการเรียนการสอนการนําเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
ในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
(Community) และบูรณาการทุกภาค 4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝ่ า ยต่ า งมี ข้ อ เรี ย กร้ อ งที่ ส อดคล้ อ งร่ ว มกั น ประการหนึ่ ง คื อ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของรั ฐ บาลและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่ ว แน่ ข องประชาชนจึ ง ได้ กํ า หนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารนํ า เจตจํ า นงทางการเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารนํ า เจตจํ า นงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกําหนดให้
1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ ทางการเมือง
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
สาธารณชน
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐาน 2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนด 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์และมาตรการสําหรับ
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการกําหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ 4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
ทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรร
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มี
สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปญ
ั หา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับ 6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
ดูแลและควบคุมการดําเนินงานตาม และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
เจตจํานงทางการเมืองของพรรค
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย (Policy Corruption) เป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มั กเกิดจากการใช้ ช่องว่ างทางกฎหมายเข้ าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยพบตั้ งแต่ขั้ นตอนการกํ าหนดนโยบาย
ของพรรคการเมืองการใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3
จึ ง ได้ กํ า หนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy
Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ
(Policy Feedback)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา
4.1 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นากลไกและกระบวนงานด้ า นการป้ อ งกัน การทุ จ ริต ของประเทศไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับติดตามและประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน
สารสนเทศเพือ่ ลดปัญหาการทุจริต สาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบการประเมินด้านคุณธรรม
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนว ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริตให้มคี วามเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สําหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริตค.ศ. 2003 (United
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against
8.4 การรวบรวมการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้
จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการ
อย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะ
กระทําการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนีส้ ิน

3. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม
การทุจริต

“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
แนวทางตามกลยุทธ์
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินรวมไปถึงระบบการติดตาม
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญาเพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วนและสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกีย่ วกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนสื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผูแ้ จ้งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
7. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
แนวทางตามกลยุทธ์
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถกู คุม้ ครองได้
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและขีดความสามารถรวมไปถึงความรู้
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ทักษะ
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทยโดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารสํ า รวจ
ตามแต่ละแหล่งข้ อมูลและเร่งรัดกํ ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางานรวมไปถึง
การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงานได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและกํากับติดตาม
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัดและกํากับติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
1. เหตุผลความจําเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กําหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ ง ชาติ ต้า นทุ จ ริ ต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี พั น ธกิ จ
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิ งยุ ทธศาสตร์ คื อ ประเทศไทยได้ รั บการประเมิ นดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 นอกจากนี้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝั 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 า นการเพิ่ 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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษาเพื่ อ วางรากฐานการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ซึ่ ง เป็ น กลไกในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
ประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 20,410 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จํานวน 70 คน
3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 135 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
จํานวน
1 โรง
2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10
จํานวน ……15 โรง
3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20
จํานวน ……30..โรง
4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30
จํานวน ……39 โรง
5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40
จํานวน ……50 โรง
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ความซือ่ สัตย์สุจริต
2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ปี 2563
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50

ร้อยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม -ตัวชี้วัด –เป้าหมาย –งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดี
สู่ Marketing 4.0

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

หน่วยนับ

จํานวน

จํานวนเครือข่าย ป.ป.ช.
คน
สพฐ.น้อย มีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นําในการต่อต้าน
การทุจริต
จํานวนเครือข่าย ป.ป.ช.
คน
สพฐ.ชุมชน มีส่วนร่วม
และเป็นผู้นําในการ
ต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนที่ดําเนิน
โรงเรียน
กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดีมีทักษะในการบริหาร
จัดการบริษัทสร้างการ
และคํานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
โดยแบ่งปันผลกําไรใน
การทําประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ

1,040

5,000

2,025

5,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

46

5,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
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ระยะเวลาดําเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
คน
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
กิจกรรมมีค่านิยมร่วมต้าน
หัวใจ STRONG)
ทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ
มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ
5. กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
จํานวนโรงเรียน
โรงเรียน
พลเมือง (Project Citizen) ที่ดําเนินกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกพลเมือง
(Project Citizen)
6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ จํานวนนวัตกรรมสื่อ
ผลงาน
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วย ภาพยนตร์สั้น
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
เชิงสร้างสรรค์ทสี่ ร้าง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่สังคม
7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร จํานวนโรงเรียนในสังกัด โรงเรียน
ต้านทุจริตศึกษาของ
ที่นําหลักสูตรต้านทุจริต
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด
ศึกษา ไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

จํานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

300

5,000

1

5,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

1

5,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

135

15,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
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เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวนโรงเรียนที่เข้าร่วม โรงเรียน
แนวปฏิบัติที่ดีในการนํา
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ เรียนรู้ผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
และสามารถนําไปปรับใช้
ในโรงเรียนได้
9. การติดตามและประเมินผล ร้อยละของโรงเรียนที่นํา ร้อยละ
การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ศึกษา
ไปปรับใช้มีการสร้าง
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต
มีจิตสํานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

จํานวน

งบประมาณ

135

15,000

100

10,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา
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เป้าหมาย
กิจกรรม

10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จํานวนโรงเรียนที่มีการ โรงเรียน
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนด้วยความ
โปร่งใส และมีการพัฒนา
นักเรียนตามคุณลักษณะ
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต
11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม จํานวนผลงาน/นวัตกรรม ผลงาน
การถอดบทเรียน (Best
การปฏิบัติงานที่มีการบูร
Practice) โรงเรียนสุจริต
ณาการและมีความ
เชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ
จํานวนโรงเรียนในสังกัด โรงเรียน
ติดตามผลการดําเนินงาน
ได้รับการนิเทศ กํากับ
โครงการโรงเรียนสุจริต
ติดตามการดําเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริต

จํานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

1

10,000

15

10,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

135

10,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
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เป้าหมาย
กิจกรรม

13. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เกิดความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิตสํานึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
13.1 กิจกรรมสร้าง
1) จํานวนบุคลากรได้รับ
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน การส่งเสริมค่านิยม
การทุจริต
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
- ปลูกจิตสํานึกการเป็น
การป้องกันและประพฤติ
พลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต มิชอบ
2) ร้อยละของบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

งบประมาณ

หน่วยนับ

จํานวน

ร้อยละ

85

200,000

คน

70.

-

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี
และ กลุ่ม
พัฒนาครูฯ

กลุ่มกฎหมาย.
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เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต
- การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการ
ทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง
13.3 กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ
- จิตอาสา "เราทําความ ดี
ด้วยหัวใจ 10 วัน 10 ความดี"
13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุก
ระดับในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA
Online

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุ่มกฎหมาย

หน่วยนับ

จํานวน

1) ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
2) ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ยอมรับการทุจริต
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ

100

-

คน

70

-

กลุ่ม
อํานวยการ

บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปราม
การทุจริต

คน

70

200,000

กลุ่มพัฒนา
ครู

เครื่องมือ

3

10,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

จํานวนเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online
ที่มีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ ร้อยละของโรงเรียนใน
หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับ สังกัดมีเว็บไซต์ของ
การประเมิน ITA
โรงเรียนที่สมบูรณ์เพื่อ
รองรับการประเมิน ITA
16. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ITA
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ปี 2563
17. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สถานศึกษา
การประเมิน ITA
ของสถานศึกษา (ITA)
ปี 2563
รวม

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63
63
63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63
63
63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63
63
63
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

หน่วยนับ

จํานวน

ร้อยละ

100

15,000

คะแนน

85

25,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

คะแนน

85

50,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

400,000
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
8. สถานที่/พืน้ ที่ดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขนึ้
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

59

60

61

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 50 คะแนน
ภายในปี พ.ศ. 2565
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสํานึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัยและร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตป.ป.ช.สพฐ.น้อย
1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
1.5 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลเมือง (Project Citizen)
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซือ่ สัตย์สุจริตให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส
4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
4.2 กิจกรรมนิเทศ กํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
5.1 ปลูกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต
5.2 การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง
5.3 จิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ 10 วัน 10 ความดี"
5.4 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

400,000
400,000

ผู้รับผิดชอบ

100,000
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
40,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
300,000
200,000
200,000

กลุ่มส่งเสริม

กลุ่มนิเทศ

กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มส่งเสริม

กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มอํานวยการ
กลุ่มพัฒนาครู
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แนวทางการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA Online)
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
( นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา )
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

( นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว )
ตําแหน่ง รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000

กลุ่มส่งเสริม

10,000
15,000
25,000
50,000
400,000

( นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ )
ตําแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

( นายไพศาล ปันแดน )
ตําแหน่ง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ตําแหน่ง ...............................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โคครงการโรงเรียนสุจริติ
สํานักพัฒนานวั
ฒ
ตกกรรมการจัจัดการศึกษา
ษ
สํานักงานคณะกรรมการรการศึกษาาขั้นพื้นฐาาน
กระทรวงงศึกษาธิการ
ก

