รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงปู่ดี สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑


ผู้มาประชุม
๑. นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
๒. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
๓. นายเกรียงไกร โกพัฒน์ตา
๔. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
๕. นายสินทบ ทองบุญเหลือ
๖. นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคําแหง
๗. นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์
๘. นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
๙. นางพิชญา รักผล
๑๐. นางเยาวภา ภูมิศิริไพบูลย์
๑๑. นางกมลทิพย์ พุทธจํา
๑๒. นางอรุณพร กัลย์จารึก
๑๓. นายประวิน วัฒนสินธุ์
๑๔. นางสาวเมทนี ตาตะสมิต
๑๕. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
๑๖. นางมาลี สร้อยสุวรรณ
๑๗. นางสาวนิศรา เจริญผล
๑๘. นางสาววิภา ประกอบวิทย์
๑๙. นางจินตนา องค์ปรีชา
๒๐. นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
๒๑. นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
๒๒. นางสาวพจนี บริสุทธิ์
๒๓. นางสุกัญญา สะอาดดี
๒๔. นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค์
๒๕. นางสาวพลอยปภัทร สุดโต
๒๖. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
๒๗. นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขํา

รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจําจังหวัด
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
๒. นายจําลอง บุญเรืองโรจน์
๓. นางพรชรี พลเสน
๔. นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
๕. นางเด่นดวง ขันคํา
๖. นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง
๗. นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม
๘. นางนลินภัทร์ ธีรปฐมวิทย์
เริ่มประชุม

ผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เวลา.....๑๓.๔๕......น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเกรียงไกร โกพัฒน์ตา รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม กล่าวว่า
ท่านผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ลาพักผ่อน ไปต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า เป็น
ประธานในการประชุมครั้งนี้
ประธานกล่าวเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมงานวันมาฆบูชา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ
ศาลานเรศวร วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรในตอนเช้า และมี
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ฉบับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โดยมีเจ้าอาวาสวัดป่า
เลไลย์วรวิหาร สนับสนุนงบประมาณในเรื่องเงินรางวัล
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประธาน มอบหมายให้ นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เป็นผู้ดําเนินการตามวาระ
นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ กล่าวว่า
สพฐ. กําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
เนื้อหาสาระการประชุมที่เร่งด่วนให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดประชุม และเชิญทุกกลุม่ งาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ว่างานใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในเรื่องใดของแต่ละกลุ่มงาน (โดยดําเนินการตามที่ได้เข้าร่วมประชุม) เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็น
บทวิเคราะห์ความเสี่ยง หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติ

๓
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารดังกล่าวทั้ง
๒ เล่ม ให้กับ สพฐ. ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อ สพฐ. จะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
ในการดังกล่าว สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ตามคําสัง่ ที่ ๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรียนเชิญคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุม ในวันนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การจัดทํารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ กล่าวว่า การดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสีย่ งต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นภัยต่อหน่วยงาน
๕) หลังจากได้วิเคราะห์ทั้ง ๔ ข้อเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔ ประเด็นหลัก หรือจะมากกว่านี้ก็ได้
๖) นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสีย่ งต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผ้ทู ี่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า

๔
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในสํานักงาน
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนือ่ ง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กําหนดความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ปัจจัยความเสี่ยง)
จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๕
เมื่อพิจารรณาโอกาส/คความถี่ที่จะเกิดเหตุ
ด การณ์ (Likelihood) และความรุนนแรงของผลกรระทบ
ง ว จึงนําผลลที่ได้มาพิจารรณาความสัมพัพนธ์ระหว่างโโอกาสที่จะเกิดความ
ด
(Imppact) ของแต่ละปัจจัยเสีย่ งแล้
เสี่ยงและผลกระท
ง
ทบของความเสีสี่ยงต่อกิจกรรรม หรือภารกิจของหน่วยงาานว่า ก่อให้เกิดระดับของคความเสี่ยง
ในระะดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่
ท ามีความมเสี่ยงใดเป็นความเสี
ค
่ยงสูงสสุดที่จะต้องบริริหาร
จัดการก่อน (นําวิธีกี ารคํานวณหน้า ๖ มาเป็ป็นการคํานวณ
ณ)
ระดับ
ลําดับ
ลําดัดบ
ปัจจัยความมเสีย่ งในการเเกิดทุจริต
โอกาสส ผลกระทบบ
ความเสียง
่
ความเเสี่ยง
๑
๒
๓
๔
แผนนภูมิความเสียง
ย่ (Risk Mapp)
๕
๔
๓
๒
๑
๑

๒

๓

๔

โอกาสที่จะเกิกิดความเสียหาย
ห (Likelihoood)

๕

๖

๗
จากแผนนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)) ที่ได้จากการรวิเคราะห์ควาามเสี่ยงและจัดดลําดับความสสําคัญ
ค ความเสีสี่ยงและจัดลําดั
าบ
ของคความเสี่ยงด้านผลประโยชนน์ทับซ้อน (หนน้า ๕) สามารรถสรุปการวิเคราะห์
ความมสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
น
น์ทับซ้อนได้ ดัังนี้
ผลกการวิเคราะห์ความเสี
ค
่ยงแลละจัดลําดับคววามสําคัญขอองความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกการวิเคราะห์ห์ความเสี่ยงด้านผลประโยช
า
ชน์ทับซ้อน

จัดลําดับความมสําคัญของคความเสี่ยง
ลําดับ ๑
ลําดับ ๒
ลําดับ ๓
ลําดับ ๔

จากตาราางวิเคราะห์ความเสี
ว ่ยง สามมารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็
ย
น............ระดับ คือ สูงมาก
สูง และปานกลาง
แ
ง โดยสามารถถสรุปข้อมูลกาารวิเคราะห์ความเสี
ว ่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตติิงานที่อาจเกิด
ผลปประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษาประถมมศึกษาสุพรรณ
ณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบปประมาณ
๒๕๖๖๑ มี ดังนี้
ระะดับความเสียง
ย่
เสี่ยงสูงมาก (Extreeme)
เ ่ยงสูง (Highh)
เสี
ปานนกลาง (Medium)
ต่ํา (Low)

มติที่ประะชุม

มาาตรการกําหนนด
จําเป็
า นต้องเร่งจัดการความเสีสี่ยง
มีมาตรการลด
ม
และประเมินซ้ซํา หรือถ่าย
โออนความเสี่ยง
จําเป็
า นต้องเร่งจัดการความเสีสี่ยง
แลละมีมาตรการรลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระะดับที่ยอมรับได้
ไ
ยออมรับความเสีสี่ยง แต่มีมาตรรการควบคุม
คววามเสี่ยง

ปัจจัยความเเสีย่ ง

ยออมรับความเสีสี่ยง-

รับทราบ
ท และได้ผลการวิ
ผ
เคราะะห์ความเสี่ยง ตามเอกสารแแนบท้าย

๘
๓.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลังจากได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียบร้อยแล้ว นําผลวิเคราะห์มาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
โดยในส่วนที่จะต้องดําเนินการ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
มติที่ประชุม
กําหนดวิสยั ทัศน์ :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
๑. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วดั เชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)

๙
มติที่ประะชุม
แผนปฏิบับติการป้องกันและปราบปร
น
รามการทุจริต ประจําปีงบปประมาณ พ.ศศ. ๒๕๖๑ ขอองสํานักงาน
เขตพืพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาสุ
ษ พรรณบุรี เขต ๑ ตามเเอกสารแนบท้ท้าย
ระเบีบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื
ง ่น ๆ
ไม่มี






เลิกประชุ
ป ม

เวลา.....๑๖.๒๒๕........น.

(นางงจันทรรัตน์ เรื
เ องจิรัชยา)
นักวิชาการศึกษาชชํานาญการ
ผู้บันทึ
น กรายงานกการประชุม

(นายวันชัย พพันธ์สิงห์จบ)
ผู้อํานวยยการกลุ่มส่งเสสริมการจัดการศึกษา
ผู้ตรวจรายงาานการประชุม

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทําโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) เพื่ อ กํ า หนดมาตรการสํ า คั ญ เร่ ง ด่ ว น เชิ ง รุ ก
ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้ อนที่ได้ นี้มากําหนดเป็ นคู่ มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอี ก ด้ ว ย เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
จนส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะของส่ ว นรวม และทํ า ให้ ผ ลประโยชน์ ห ลั ก ขององค์ ก ร
หน่ ว ยงาน สถาบั น และสั ง คมต้ อ งสู ญ เสี ย ไป โดยผลประโยชน์ ที่ สู ญ เสี ย ไปอาจอยู่ ใ นรู ป ของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด
ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่
การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ ย งด้า นกลยุท ธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึ ง ความเสี่ ยงเกี่ยวกั บ การบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

สารบัญ
หน้า
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ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓

บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ภาคผนวก
คณะทํางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
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๒. ความเสี่ย งด้ านการดําเนิน งาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกั บประสิท ธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
๓. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk: F) เป็ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ
และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุ ม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสี ยได้รับสั มปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ
การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาส ที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) และตามบริ บ ทความเสี่ ย งด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
สํานั ก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสุ พ รรณบุรี เขต ๑ การวิ เ คราะห์ความเสี่ย งเกี่ยวกั บ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ จะช่ ว ยให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้
๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางทีท่ ่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคณ
ุ ธรรมความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓) เพื่ อตรวจสอบการบริ หารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ ไม่ ใ ห้เกิ ดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการ
วิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
๒
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
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ระดัับของความเสีสี่ยง (Degreee of Risk) แสสดงถึงระดับความสํ
ค าคัญในนการบริหารคความเสี่ยง
โ จารณา จากผลคูณของระดับโอกาาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likeelihood) กับระดับความรุนแรงของ
โดยพิ
น
ผลกระทบ (Impact) ของงความเสี่ยงแตต่ละสาเหตุ (โโอกาส × ผลกระทบ) กําหหนดเกณฑ์ไว้้ ๔ ระดับ
ดังนี้
ระดัับของความเสีสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
๑
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk
R : E)
๑๕๕–๒๕ คะแนน
๒
ความเสี่ยงระดับสูง (Higgh Risk : H)
๙๙–๑๔ คะแนนน
๓
ความเสี่ยงระดับปานกลลาง (Moderaate Risk : M)
๔๔–๘ คะแนน
๔
ความเสี่ยงระดับต่า (Loow Risk : L)
๑-๓ คะแนน
ในการวิเคราะห์ความเสี
ค
่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (RRisk Profile)) ที่ได้จาก
การพิจารณาาจัดระดับควาามสําคัญของคความเสี่ยงจากกโอกาสที่จะเเกิดความเสี่ยง (Likelihoood) และ
ผลกระทบ ทีเกิ
่ ดขึ้น (Impact) และขอบบเขตของระดัับความเสี่ยงทีที่สามารถยอมมรับได้ (Risk Appetite
A
โ ่
Boundary) โดยที
ระดัับความเสี่ยง = โอกาสในกการเกิดเหตุการณ์
ก ต่างๆ x ความรุนแรงงของเหตุการรณ์ต่าง ๆ
(LLikelihood x Impact)
ซึ่ ง จั ด แบ่ ง เป็ปน ๔ ระดั บ สามารถแส ดงเป็ น Risk Profile แบ่ งพื้ น ที่ เ ป็ น ๔ ส่ ว น (๔ Quadrant)
ใ เกณฑ์ในกาาร จัดแบ่ง ดังนี
ใช้
ง ้
ระดับคววามเสีย่ ง
เสี่ยงสูงมากก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่ํา (Low)

คะแนนรระดับ
มาตรกาารกําหนด
ความเสี่ยง
๑๕–๒๕ คะแนน
ค
มีมาตรการลด
ม
แ
และประเมิ
นซ้ํา
หรืรือถ่ายโอนควาามเสี่ยง
๙–๑๔ คะแนน มีมาตรการลดค
ม
วามเสี่ยง
๔–๘ คะะแนน ยออมรับความเสี่ยง
ย แต่มี
มาาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑-๓ คะะแนน ยออมรับความเสี่ยง
ย

การรแสดง
สีสญ
ั ลักษณ์
สีแดง
แ
สีส้ม
สีเหลื
ห อง
สีเขี
เ ยว
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ตารางระดับของความเสี
ข
ย่ (Degree of Risk)
ยง
5

5

10

15

2
20

225

4

4

8

12

1
16

220

3

3

6

9

1
12

115

2

2

4

6

8

110

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาาสที่จะเกิดคววามเสียหาย (Likelihood)
ง านผลประโโยชน์ทับซ้อน (Risk Assesssment for CConflict of Interest)
๒. การวิเคราาะห์ความเสี่ยงด้
สํานักงานเขตตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
ก พรรณบุบุรี เขต ๑
กษาสุ
สํานักงานเขตพื้นทีท่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขขต ๑ มีกการดําเนินการรวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกียวกั
่ บการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑) การพิ
ก จารณากกระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดดผลประโยชน์น์ทับซ้อน
- กระบววนงานที่เกี่ยวขข้องกับการใช้ช้เงิน และมีช่องทางที
อ
่จะทําาประโยชน์ให้้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง
- กระบววนงานที่เกี่ยวข้
ว องกับการใใช้ดุลยพินิจขอองเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใชช้อย่างไม่
เหมาะสม คือ มีการเอื้อปรระโยชน์หรือใหห้ความช่วยเหหลือพวกพ้อง การกีดกัน กาารสร้างอุปสรรรค
- กระบววนงานที่มีช่องทางเรี
ง
ยกร้องหรือรับผลปประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้
ย อง ซึ่ง
ส่งผลทางลบตต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้
ว อง
๒) โดยมี
โ กระบวนนงานที่เข้าข่ายมี
ย โอกาสเสี่ยงต่
ง อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึ
น กบัญชีรับ – จ่าย / การจจัดทําบัญชีทางการเงิ
า
น
- การจัดซื้อจัดจ้าง แลละการจ้างบริการ
ก
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- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือ
ขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงาน เป็นแบบอย่างที่ดี
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิวิเคราะห์ควาามเสี่ยงที่เกี่ยวกั
ย บผลประะโยชน์ทับซ้อน
อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึ
ก กษา
ประถมศึกษาาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที
น ่การศึกษาปประถมศึกษาสสุพรรณบุรี เขขต ๑ กําหนดความเสี่ยงทีที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทัทบซ้อน จํานววน ๔ ประเด็นหลั
น ก ดังนี้
๑. กระบวนการจั
ก
ัดซื้อจัดจ้างไมม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้
ก อํานาจหหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
บ
์
๓. การเบิ
ก กจ่ายงบบประมาณที่ไม่มถูกต้องตามรระเบียบ
๔. การเอื
ก ้อประโยยชน์ต่อพวกพ้องในการจั
อ
ดซื้อจัดจ้าง
เมื่ อ พิ จ ารณาโอ กาส/ความถีถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหหตุ ก ารณ์ (Likelihood) แและความรุ นแรงของ
น
mpact) ของแต่ละปัจจัยเสีสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวว่างโอกาส
ผลกระทบ (Im
ที่จะเกิดความมเสี่ยง และผลลกระทบของความเสี่ยงต่อกิ
อ จกรรม หรือภารกิ
อ จของหหน่วยงานว่า ก่อให้เกิด
ระดับของควาามเสี่ยงในระดดับใดในตาราางความเสี่ยง ซึซ่งจะทําให้ทราบว่
ร ามีความมเสี่ยงใดเป็นความเสี
ค
่ยง
สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดกาารก่อน
ลําดับ

ปัจจัยความเสี
ค
ย่ งในกการเกิดทุจริต

๑
๒
๓
๔

กาารเอื้อประโยชชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือจั
อ้ ดจ้าง
กาารใช้อํานาจหนน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผ
กรระบวนการจัดซื
ด ้อจัดจ้างไม่เป็
เ นไปตามระเบียบ
กาารเบิกจ่ายงบปประมาณที่ไม่ถูถกต้องตามระะเบียบ

โออกาส ผลกระทบ
3
2
1
1

3
3
5
5

แผนภูมิความมเสี่ยง (Risk Map)
5
4
3

(๒)

2

(๓)

1

(๓)), (๓)
1

2

3
4
5
โอกาสทีจะเกิ
่ ดความเสสียหาย (Likeelihood)

ระดับ
ควาามเสี่ยง
9
6
5
5

ลําดับ
คววามเสี่ยง
(2)
(3)
(3)
(3)
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จากกแผนภู มิ ค วาามเสี่ ย ง (Rissk Map) ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ค วา มเสี่ ย งและจจั ด ลํ า ดั บ
ความสํ าคัญ ของความเสี
ข
่ยงด้า นผลปรระโยชน์ ทับซ้อน สามารถถสรุป การวิเคคราะห์ความเเสี่ ย งและ
จัดลําดับความสําคัญของคความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
น
น์ทับซ้อนได้ ดัังนี้
ผลการวิเคราาะห์ความเสียงและจั
สี่ยงด้านผลปประโยชน์ทับซ้ซอน
ย่
ดลําดับความสําคัญของความเ
ญ
ผลการวิเคราะห์
ค ความเสีสี่ยงด้านผลปประโยชน์ทับซ้อน

จัดลํําดับความสําาคัญของความมเสี่ยง

การเอื้อประะโยชน์ต่อพวกกพ้องในการจััดซื้อจัดจ้าง
การใช้อํานาาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชชน์
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ง เป็นไปตามมระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที
ย
ที่ไม่ถกู ต้องตาามระเบียบ

ลําดับ ๒
ลําดับ ๓
ลําดับ ๓
ลําดับ ๓

(สูง = ๙ คะแนน)
(ปานกลาง = ๖ คะแนนน)
(ปานกลาง = ๕ คะแนนน)
(ปานกลาง = ๕ คะแนนน)

า
บความเสี่ยงออกกเป็น ๒ ระดัดับ คือ สูง
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดั
ง ่ยวกับการรปฏิบัติงานทีที่อาจเกิด
และปานกลาาง โดยสามาารถสรุปข้อมู ลการวิเคราะะห์ความเสี่ยงเกี
ผลประโยชนน์ ทั บ ซ้ อ น สํ านั
า ก งานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ
ก
ศึ ก ษาสุ พ รรณ
ณบุ รี เขต ๑ ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
๒
มี ดังนีน้
ระดับความมเสีย่ ง
เสี่ยงสูงมาก
(Extrem
me)
เสี่ยงสูง
(High))
ปานกลาาง
(Medium
m)

ต่ํา
(Low))

มาตรกการกําหนด

ปัจจัยความเสีย่ ง

-

-

ก
่ยง
จําเป็ป็นต้องเร่งจัดการความเสี
และมีมาตรการลดดความเสี่ยง เพื
เ ่อให้อยู่
ในระะดับที่ยอมรับได้
ไ
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

- การเอื้อประะโยชน์ต่อพวกกพ้องใน
ก ดซื้อจัดจ้าง
การจั

-

-

- การใช้อํานาาจหน้าที่เรียกรรับ
ผ
ผลประโยชน์
- กระบวนการรจัดซื้อจัดจ้างไม่
ง
เ นไปตามระเบียบ
เป็
- การเบิกจ่ายยงบประมาณทีที่ไม่
ถูถกต้องตามระะเบียบ

1
10
๓. แผนจัดการความเสี
ด
่ยงป้อองกันผลประโยชน์ทัทบซ้อน
โอกาสและผลลกระทบ
ปัจจัย
ย โอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง
1. การเอื้อประโยชชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

3

มาตรการจั
ม
ดการความมเสี่ยง
ผล ระดับ
กระทบบ ความ
เสี่ยง
3
9 1. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
ร
และ
บุคลากรร ปฏิบัติตามนโยบายยเกี่ยวกับ
ความโปปร่งใส การเสริมสร้าง คุคณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
อย่างเครร่งครัด
2. ควบคคุม กํากับ ดูแลการปรระกาศ
หลักเกณ
ณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้
บ อร้องเรียน
การละเวว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ล
ประพฤติติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิ
ป บัติ
3. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
ร
และ
บุคลากรร ปฏิบัติตามคู่มือผลปประโยชน์
ทับซ้อน
4. ส่งเสสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการป้
ก องกันปราบปรามมการทุจริต
และประะพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมาากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
ง
และมาตตรการในด่าเนินการสรร้างจิตสํานึก
ให้ข้าราชชการรังเกียจการทุจรตทุ
ริ กรูปแบบ

ไตรมาส 2

ระะยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ยย.
61 61 61 61
6
61 61 61 61 611

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม

กลุ่มบริหารงานน
บุคคล
กลุ่มบริหารงานน
บุคคล
ทุกกลุ่ม
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1
11
โอกาสและผลลกระทบ
ปัจจัย
ที่จะเกิดความเสี่ยง
ย โอกาส
2. การใช้อํานาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ / การร
ให้และการรับ
ของขวัญ สินน้ําใจ
เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า

3. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ

2

1

ไตรมาส 2

ระะยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม

ทุกกลุ่ม

ทุกกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานน
การเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานน
การเงินและ
สินทรัพย์

11

มาตรการจั
ม
ดการความมเสี่ยง
ผล ระดับ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ยย.
กระทบบ ความ
61 61 61 61
6
61 61 61 61 611
เสี่ยง
3
6 1. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
ร
บุคลากรร ให้ปฏิบัติตามมาตรกการป้องกัน
และแก้ไข
ไ ปัญหาการทุจริตขอองสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครั
คด
2. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
ร
บุคลากรร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระะเบียบ
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ําใจ
อย่างเครร่งครัด
3. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
ร
และ
บุคลากรรปฏิบัติตามคู่มือผลปรระโยชน์
ทับซ้อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึ
า กษา
5
5 1. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากรร ให้ปฏิบัติตามหลักเกกณฑ์และ
แนวทางง การจัดซื้อจัดจ้าง โดดยวิธีพิเศษ
อย่างเครร่งครัด
2. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้เจ้าหน้
ห าที่
ผู้รับผิดชอบด้
ช านการจัดซื้อจัดจ้
ด าง จัดทํา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนนอให้หัวหน้าส่วนราชกการรับทราบ
ทุกครั้ง

1
12
โอกาสและผลลกระทบ
ปัจจัย
ที่จะเกิดความเสี่ยง
ย โอกาส

4. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ

1

ผล ระดับ
กระทบบ ความ
เสี่ยง

5

5

ไตรมาส 2
มาตรการจั
ม
ดการความมเสี่ยง
3. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้เจ้าหน้
ห าที่
ผู้ปฏิบัตงานด้
ิ านพัสดุและบุคลากรที
ล ่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่ม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
ร
บุคลากรร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บบ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่
อ างเคร่งครัด
1. ควบคคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ
ร
และ
บุคลากรร ปฏิบัติตามระเบียบกการเบิกจ่าย
การเงินและการคลั
แ
ง อย่างเครร่งครัด
2. ควบคคุม กํากับ ดูแลข้าราชชการ และ
บุคลากรร ให้ปฏิบัติตามประกาาศ
หลักเกณ
ณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้
บ อร้องเรียน
การละเวว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ล
ประพฤติติมิชอบ อย่างเคร่งครััด

ระะยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ยย.
61 61 61 61
6
61 61 61 61 611

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานน
การเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานน
การเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานน
การเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานน
บุคคล
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ภาคผนวก

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
๒. นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
๓. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
๔. นายจําลอง บุญเรืองโรจน์
๕. นายเกรียงไกร โกพัฒน์ตา
๖. ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๗. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ

ผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

เรียบเรียง / เขียนรายงาน / รูปเล่ม
๑. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
๒. นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขํา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

บันทึกภาพ
๑. นางมาลี สร้อยสุวรรณ
๒. นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขํา

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

ปก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทําโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนํา
นําเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ต สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงรายละเอี ย ดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลชื่อ
โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริต สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุพรรณบุ รี เขต ๑
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนสํ า เร็ จ เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางในดํ า เนิ น การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริต
ในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีนาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก

บทนํา
ความเป็นมา
ข้อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
- กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
- คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
บริบททีเ่ กี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑
๑
๓

๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๕
๑๖
๒๗
๒๙
๓๐
๓๑
๔๓

ส่วนที่ ๑
บทนํา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น
ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏใน
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ ข้ อ ๑๐.๕ ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่
จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาวใช้ เ วลานาน ซ้ํ า ซ้ อ นและ
เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ของภาครั ฐ และประชาชน ประกอบกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริม
ปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
ดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่าง
แท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มี
การริ เริ่ มแนวคิดในการปรับปรุงยุ ท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานเที ย บเท่ า สากล ผ่ า น
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงนํามาสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุ รี เขต ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
ข้อมูลของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ สภาพพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าเลไลยก์
วรวิหาร ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด
๑๔.๔๗๔๓๒๒๑๔๗๖๔๗๙๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๙๗๐๖๙๖๗๘๔๖๘๔๒ อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
เฉลี่ยประมาณ ๓ เมตร มีพื้นที่รวมประมาณ ๑,๒๐๓.๒ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๖ ของ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร (ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐) โดยทางรถไฟ ประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอ
ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒), อําเภอสามชุก, อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓) และอําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง)
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอวิเศษชัยชาญ , อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อําเภอผักไห่ และอําเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภออู่ทอง และอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒)
๑.๒ สภาพเศรษฐกิจ/สังคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีจํานวน ๓ อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า และอําเภอศรีประจันต์ การปกครอง และประชากร ในพื้นที่มีการแบ่ง
เขตการปกครองย่อย ดังนี้
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๑) อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ ๕๔๐.๙ ตารางกิโลเมตร มีจํานวน ๒๐ ตําบล
๑๒๓ หมู่บ้าน
๒) อําเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ ๔๘๑.๓ ตารางกิโลเมตร มีจํานวน ๑๔ ตําบล ๑๒๗ หมู่บ้าน
๓) อําเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่ ๑๘๐.๐ ตารางกิโลเมตร มีจํานวน ๙ ตําบล ๖๔ หมู่บ้าน
(ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)
๒. สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กับมาตรา ๘ มาตรา ๓๓
วรรคสอง และมาตรา ๗๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ได้ก่อตั้งเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และการแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนให้เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนด
ไว้ตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายอื่น และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) อํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
๓) รั บผิ ดชอบในการพิจ ารณาแบ่ งส่ ว นราชการภายในสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีจํานวน ๓ อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลาม้า และอําเภอศรีประจันต์
ตามภารกิจการจัดการศึกษามีสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ จํานวน ๑๓๘ แห่ง การจัดการศึกษาแบ่งได้
เป็ น ๓ ระดั บ คื อ ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา (อนุ บ าล ๑ – อนุ บ าล ๓) ระดั บ ประถมศึ ก ษา (ชั้ น
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ปี ที่ ๑ – ชั้ นประถมศึ
น
ก ษาปี
ษ ที่ ๖) แลละระดั บ มั ธ ย มศึ ก ษาตอนนต้ น (ชั้ น มั ธ ยยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ – ชั้ น
มัธยมศึกษาปีปีที่ ๓)
๓. การบริหารงานและบุ
า
ค
คลากรภายใน
น
สํานักงานเขตพื้นที
น ่การศึกษาปประถมศึกษาาสุพรรณบุรี เขต
เ ๑ มีการรแบ่งโครงสร้างภายใน
แบ่งเป็น ๗ กลุ
ก ่ม ๑ หน่วย และ ๒ ศูนย์ย มีบุคลากรภภายในสํานักงานเขตพื
ง
้นที่กการศึกษาประะถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขขต ๑ ณ เดือนกุ
อ มภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมม ๗๔ คน ดังนีน้
ษ
กษาสุ
ษ พรรณบุรี เขต ๑
ผู้บริหารสํสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาประถมศึ

นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
ผู้อํานวยการรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ก
กกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
โทร.
โ 086-66631197
นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอั
น
งกูร
ร ้อํานวยกการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสุพรรณ
รองผู
ณบุรี เขต ๑
โทร.
โ 081-84420578
นายเกรียงไกร โกพัฒน์ตา
ร ้อํานวยกการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสุพรรณ
รองผู
ณบุรี เขต ๑
โทร.
โ 090-99918033
นายเผชิ
น
ญศักดิ์ แก้วเขียว
ร ้อํานวยกการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสุพรรณ
รองผู
ณบุรี เขต ๑
โทร.
โ 081-79922002
นายจําลอง บุญเรื
ญ องโรจน์
ร ้อํานวยกการสํานักงานเเขตพื้นที่การศึศึกษาประถมศึศึกษาสุพรรณ
รองผู
ณบุรี เขต ๑
โทร.
โ 081-43319473

6

บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กลุ่มอํานวยการ
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
2 นางสาวนิศรา เจริญผล
3 นางมาลี สร้อยสุวรรณ
4 นางสาววิภา ประกอบวิทย์
5 นายปัญญา เปรมมีพันธุ์
6 นายวิโรจน์ หาดแก้ว
7 นายเมธี สายเมธี
8 นายบุญมี ปิดตาทะสา
9 นายวิรัช พงษ์เส็ง
10 นายสํารวย รักชื่น
11 นายบุญมี แตงวงษ์
12 นายเสน่ห์ พันธุ์เณร
13 นายสมคิด คุ้มเดช
14 นายประภาส จวบกระจ่าง
15 นางสาวนุชนาฎ หมื่นเดช
16 นางสาวพรชนก เลิศธานี

ตําแหน่ง
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
ช่างไม้ ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างไม้ ช 4
ช่างสี ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างปูน ช 4
ช่างปูน ช 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แม่บ้าน

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

กลุ่มนโยบายและแผน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคําแหง
2 นางจินตนา องค์ปรีชา
3 นางช่อเพชร สุนทรวิภาต
4 นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
5 นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
6 นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์
7 นางสาวชนิดา แสวงคํา

ตําแหน่ง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์
085-8310772
086-6057643
081-4929600
099-3393266
089-8373545
089-9195479
089-5483921
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
1 ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ
2 นางศิริกร วุฒิวรรณกุล
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
3 นางเกสรา อารยะจารุ
4 นางสาวสุคนทิพย์ สําเนียงดี ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
5 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ
6 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
7 นางสาวเมทินี ตาตะสมิธ
8 นางสาวธฤษวรรณ คําประดับเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 นางสาวแสงทอง ลีสุขสาม

087-1408122

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายวันชัย พันธุ์สิงห์จบ
2 นางพิชญา รักผล
3 นางเด่นดวง ขันคํา
4 นายประวิน วัฒนสินธุ์
5 นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
6 นางกมลทิพย์ พุทธจํา
7 นางอรุณพร กัลย์จารึก
8 นางเยาวภา ภูมิศิริไพบูลย์
9 นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขํา
10 นางสาวพลอยปภัทร สุดโต
11 ด.ต.มานพ แสงมณี
12 ด.ต.นริศ ดีคํา

เบอร์โทรศัพท์
081-8416596
089-7865777
091-7292606
086-5141118
081-7719782
091-8801297
081-8587783
080-1157995
083-6036515
081-0155350
081-9812123
087-1704313

ตําแหน่ง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ
วปง.ลูกเสือชาวบ้านฯ
วปง.ลูกเสือชาวบ้านฯ

เบอร์โทรศัพท์
089-4977700
061-4946963
081-7368561
085-2626836
089-4547578
081-9815169
089-0300818
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางพรชรี พลเสน
2 นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์
3 นางเพ็ญภัสสร นามปพนอังกูร
4 นางปราณี บัวชุม
5 นางกนกวรรณ คล้ายสินธุ์
6 นางสาวสรญา สุดโต
7 นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค์
8 นางดุจดาว เจริญประสิทธิสุข
9 นางขวัญดาว เทพประสิทธิ์

ตําแหน่ง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์
087-7116197
081-5268207
089-6853736
089-9124138
089-4111236
081-8562192
085-1819218
086-1746024
083-7170438

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายสินทบ ทองบุญเหลือ
2 นางปราณี เฟื่องทอง
3 นางสาวพจนี บริสุทธิ์
4 นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์
5 นางสุกัญญา สะอาดดี
6 นางสุวิมล ระวงศ์
7 นายศักดิ์ชาย สระแก้ว
8 นางอนุชษรา พรหมชนะ
9 นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม
10 นายปริญญา บุญมาดี

ตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นิติกร ชํานาญการพิเศษ
นิติกร ชํานาญการ

เบอร์โทรศัพท์
089-3302224
087-1623003
087-4097982
084-3196262
081-2913196
086-6887488
087-4133190
087-1214641
081-7052945
062-5353651

ตําแหน่ง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์
094-4780526
095-9280914
083-5037044

หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
2 นายพัฒนา องค์ปรีชา
3 นางวราภรณ์ ลิมประเสริฐ
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
1 นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
095-9522828
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1 นางสาวจุฑามาส โพธิ์ธัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 นางสาวอัญชลี เพชรม่วงพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์
099-1094433
088-4807930

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้
พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
๕) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่
๑) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสํารวจ Evidence – Based)
๒) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)
๓) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
๖๒.๑๐ ๙๒.๕๗ ๙๔.๔๑
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คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดั ชนีเปรี ยบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ แสดงรายละเอียดดังนี้
ดัชนีที่ 1
ดัชนีที่ 2
ดัชนีที่ 3
ดัชนีที่ 4
ดัชนีที่ 5
คะแนน ITA
ความปลอด
วัฒนธรรม
คุณธรรม
ความพร้
อ
ม
หน่วยงาน
ความโปร่งใส
จากการทุจริต
คุณธรรม
ในการทํางาน
ภาพรวม
รับผิด
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59

ในการปฏิบัติงาน
ในองค์กร
ของหน่วยงาน
ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 92.57 94.41 96.91 97.02 99.54 93.85 98.43 94.39 81.89 93.95 81.64 91.62
สุพรรณบุรี เขต ๑
ร้อยละผลต่างคะแนน
1.84
0.11
-5.69
-4.04
12.06
9.98

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ พบว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ได้ ค ะแนนการประเมิ น ในทุ ก ดั ช นี สู ง กว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ แต่ เ มื่ อ
เปรียบเทียบร้อยละผลต่างคะแนน ในดัชนีที่ ๒ ความพร้อมรับผิด และ ดัชนีที่ ๓ ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนที่ลดลง -๕.๖๙ และ -๔.๐๔ ตามลําดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีจุดบกพร่องในเรื่อง ความพร้อมรับผิด
(ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน การแสดงเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน) และ ความปลอดจากากรทุจริตในการปฏิบัติงาน (การถูกชี้มูลความผิด การทุจริต
ต่อหน้าที่ การรับสินบน การใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ความปลอดจรกการทุจริตเชิง
นโยบาย) ซึ่งต้องดําเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้ ก รอบแนวทางตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก
เพื่อเป็นกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ
๒๐ ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ปฏิ รู ป กลไกการบริ ห ารประเทศและพั ฒ นาความมั่ น คงทางการเมื อ ง ขจั ด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติแ ละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(๕) การลงทุ นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้ านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๔ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(๕) การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง บทบาท ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ข นาดที่
เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ใ นการจัด
การศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่ อนําประเทศไทยก้ าวข้า มกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํ า
ภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
๑) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
๒) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด
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แผนการศึกษาแห่งชาติ กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
เพื่อสร้างวั ฒนธรรมต่อต้านการทุจ ริต และปลูกฝังความพอเพียง มี วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการ
ดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมือง
ที่ดี ที่ มี จิ ต สาธารณะ จิ ต อาสา และความเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม และเสริ ม สร้ า งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
พลเมืองที่ดี
สังคมเพื่อต้านทุจริต
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย
๒.๓ พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ
องค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา
พฤติกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
๓.๑ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
เครื่องมือต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ ๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษ
ต่อต้านการทุจริต
ทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

19

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกําหนดให้
๑.๑ กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
นักการเมืองแสดงเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ทางการเมืองในการต่อต้าน
ก่อนดํารงตําแหน่งทางการเมือง
๑.๒ กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทาง
การทุจริตต่อสาธารณชน
การเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกํากับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐาน
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ๒.๒ การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วน
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการใน
การปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการ
ระดับชาติและท้องถิ่น
ต่อต้านการทุจริต
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกล
ยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกัน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ่ พียงพอและ
และปราบปรามการทุจริต
เหมาะสม
เพื่อให้ได้รับการจัดสรร
๔.๒ จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาค
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
ประชาชน โดยรัฐให้การ
ภาคประชาชน
สนับสนุนทุนตัง้ ต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
๖.๑ กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนิน
กํากับดูแลและควบคุมการ
นโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้
มีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ ๖.๒ จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการ
ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบ
ตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการ
กําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อน
ข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการ
๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑๓ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการ - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการ - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิ และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
บาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มกี ารศึกษาวิเคราะห์ ๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
ติดตาม และตรวจสอบการ
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยาก
ขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ
ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละ
ป้องกันการทุจริต
ระดับ
๑.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
ปัญหาการทุจริต
เจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

23

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ
บูรณาการระบบการประเมิน
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความ
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกันการ
มาตรฐานสากล
ทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกัน
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา ๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการ
สหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ.
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลัง
๒๐๐๓ (United Nations
ของรัฐ
Convention against
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการทุจริต
Corruption : UNCAC)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย
(Enforcement) การตั ด สิ น คดี แ ละลงโทษผู้ ก ระทํ า ผิ ด (Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทําให้
การปราบปรามการทุ จริตเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิ ท ธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูก
ดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ ๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนไหวและความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบ
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
การติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.๒ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ยิ่งขึ้น
ปราบปรามการทุจริตที่มี
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมี
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการ
ประสิทธิภาพ
ทุจริต
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐต้นสังกัด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๔. ตรากฎหมายและการบังคับ ๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
ใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริต
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต ๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้
ของการทุจริตและสอดคล้อง
หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้
กับสนธิสัญญาและ
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้
ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกีย่ วกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
กรองในการปราบปรามการ
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
ทุจริต
๕.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับ
ข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้
คุ้มครองพยานและผูแ้ จ้ง
เบาะแส(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความ
เบาะแส(Whistleblower)
มั่นใจแก่ผู้ถูกคุม้ ครองได้
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ ๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ปราบปรามการทุจริต
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
๖.๓ การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์
๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
(Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและ
ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต (Training)
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลีย่ น
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการ
อย่างกว้างขวาง
กระทําการทุจริตเมื่อคดีถึง
ที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหว่าง
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน
และวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน รวมไปถึ ง การบู ร ณาการการทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ หน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษา และกํากับติดตามการ ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
ยกระดับดัชนีการรับรู้การ
แต่ละแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption
ทุจริต (CPI)
Perceptions Index :CPI) ๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ของประเทศไทย
ทุจริตของประเทศ (CPI)
๑.๓ เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
๒. บูรณาการเป้าหมาย
๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
ป้องกันและปราบปรามการ
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ -ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
ทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการ
การทุจริต (CPI) ของประเทศ
รับรู้การทุจริต (Corruption ๒.๒ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอํานาจตาม
ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุ ณให้โทษให้ความ
สะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา
ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับ
ท้ อ งถิ่ น จนถึ ง ระดั บ ประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาประเทศเพราะติ ด ขั ด ที่ ก ฎระเบี ย บ
นานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้
กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาต
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ซ้ําซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับ
กับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและ
เหลื่อมล้ําในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจ
หรือรายงานประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและ
ความสะดวกหรือยากง่ายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด้ า นองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่
ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดย
นํ า เทคโนโลยี ม าใช้ แก้ ไ ขกฎระเบี ย บให้ โ ปร่ ง ใส ชั ด เจน สามารถบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ดํ า เนิ น การตั้ งแต่ ร ะยะเฉพาะหน้ าไปตามลําดั บความจํา เป็น และตามที่ ก ฎหมายเอื้ อ ให้ ส ามารถ
ดําเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํ า นาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้
เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือ
สร้ า งความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนโดยเฉพาะนั ก ลงทุ น ในระยะเฉพาะหน้ า จะเน้ น การปรั บ ปรุ ง
หน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
เชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทาง
เข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะ
จัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส มบู ร ณ์แ บบ พั ฒ นาหน่ว ยงานของรั ฐ ให้เ ป็น องค์ ก รแห่ง การเรีย นรู้ มี ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
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๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
๑๐.๕ ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย การปลูก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่
จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
การอนุ ญ าต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ ก ารจากรั ฐ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาว ใช้ เ วลานาน ซ้ํ า ซ้ อ นและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
สําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการ
ต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และเปิด เผยผลการประเมิ นต่ อ ประชาชน ทั้ ง จะนํ า
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่ง
ได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตําแหน่ง
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต
ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความ
โปร่ ง ใส และ Anti-Corruption ซึ่ ง จะเป็ น ยุ ค ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค วามโปร่ ง ใสที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ําใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนําชื่อหรือ
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ทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวง
ปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล ) ไปแอบอ้ า งเพื่ อ ขอรั บ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ทั้ ง สิ้ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการ คื อ
"กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง
ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว
ก็คือให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทํา
คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล การดํ า เนิ น งาน ให้ เ ป็ น ไปตาม
บทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่าง
เคร่งครัด

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
..........................................
วิสัยทัศน์ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
๑. บุ ค ลากรทุ กระดั บ มี จิตสํ านึก และพฤติ ก รรมที่ ส ามารถแยกแยะระหว่า งผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ
๒. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI)
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ :
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ)
๓. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรมสร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับ
สภาพสั ง คมให้ เ กิ ด ภาวะที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารป้ อ งกั น และการสร้ า งสั ง คมด้ ว ย
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความสําเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นําไปกําหนดเป็นแผนงานโครงการ
ของส่วนราชการต่อไป
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
และกําหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด่าเนินงาน

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์/กําหนด
นโยบาย
- การประกาศ
เจตจํานงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน

๑. ร้อยละของความ
สําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

งบประมาณ
(บาท)
-
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๒. สร้างจิตสํานึกที่
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริต ให้ดํารงตน
อย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูมิ
๓. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

๒. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต และปรับ
ฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รัปชัน"
จํานวน ๒๐๐ คน
- พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สํานักงาน จํานวน ๕๐
คน (ศึกษาดูงาน สพท.
ต้นแบบ)
๔. ส่งเสริมการ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมทํา
สร้างคุณธรรมและ ความดี เพื่อสาธารณะ
จริยธรรมในการ
แบ่งปัน ลดความเห็น
ปฏิบัติงานเพื่อ
แก่ตัว โดยยึดหลัก
ต่อต้านการทุจริต พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด
๒. ร้อยละของ
จํานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต
๓. ร้อยละของ
จํานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. ร้อยละของจํานวน
บุคลากรที่ได้รบั การ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)

๕๑,๒๐๐

๑๗๓,๐๐๐

-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยาก
ขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ
ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑.สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

๑. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทํางานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

๑. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส การ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประจําปี
๒๕๖๑ และชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปี

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

๒. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

งบประมาณ
(บาท)

๑๑,๙๐๐

๑๑,๙๐๐

๒. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจําปี ๒๕๖๑

-
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
๒. เสริมสร้าง
๓. สร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่ดี
เกี่ยวกับบทบาท
ในองค์กรและ
หน้าที่ และการ
สาธารณชนให้เกิด ดําเนินงาน ในด้าน
ความเชื่อมั่นใน
การส่งเสริม
กระบวนการท่า
จริยธรรม และ
งาน ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

๒๕๖๑

๓. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
- โรลอัพขนาด ๑.๒
x ๒.๔ เมตร ภายใต้
หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่
โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โปสเตอร์ สพท.
Zero Corruption”
- สติ๊กเกอร์ ปชส.
ช่องทางการร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL ประจ่าปี
๒๕๖๑

๓. จํานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสร้าง
การรับรู้

๑๐๐,๐๐๐
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๔. พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา
สาระ และช่องทาง
ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

๔. การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

๔. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบ
บริหารจัดการงาน
สื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การน่าเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)
-

แผนปฏิบบััติการป้องกันและปปราบปรามการทุจริ
จ ต สํานักงานเขตพพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณ
ณบุรี เขต ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศศ. ๒๕๖๑

3
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ระยะเวลาดําเนิ
า นการ
ตัววชี้วัด

๑.
๑ กิจกรรมประชุมเชิ
เง
ปฏิ
ป บัติการ "เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รัปชัน"
จํานวน ๒๐๐ คน
๒.
๒ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัตงาน
ิ
ของบุ
ข คลากรที่ปฏิบัติงาน
อยู
อ ่ในสํานักงาน จํานวน
น
๕๐
๕ คน
๓.
๓ กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมทําความดี เพื่อ
สาธารณะ
ส
แบ่งปัน ลด
ล
ความเห็
ค
นแก่ตัว โดยยยึด
หลั
ห กพอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

- ร้อยละ ๘๐ของ
จํานวนบุคคลากร
ผู้เข้าร่วมกิกิจกรรมมี
ความตระะหนักรู้ และ
ได้รับการปปลูกฝังให้มี
ทัศนคติแลละค่านิยมที่
ไม่ยอมรับบการทุจริต
- ร้อยละ ๘๐ ของ
จํานวนบุคคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักแและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เเป็นไปตาม
แนวทางเรืรื่อง
ผลประโยยชน์ทับซ้อน

เป้าหมาย

งบประมาณ

๕๑,๒๐๐
บุคลากรทุ
ล กระดับมี
จิตสํานึกและพฤติกรรมมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลปประโยชน์สว่ นตนแลละ
๑๗๓,๐๐๐
ผลปประโยชน์สว่ นรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
อ
มีคณธรรมจริ
ุณ
ยธรรม สู่การ
ก
เป็นบุคคลต้นแบบ

ไตรมาส 2
ไตรมาสส 3
ไตตรมาส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.คค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61
6
61 611 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
กลุมส่
ม่ งเสริม
การรจัด
การรศึกษา

-
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กิจกรรม

38
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

- ร้อยละ ๘๐ ของ
จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ค่าคะแนนเฉลีย่
สํานักงานเขตพื้นที่
๑๑,,๙๐๐
การประเมินคุณธรรม การศึกษามีผลการประเมิน
และความโปร่งใสของ คุณธรรมและความโปร่งใส
สํานักงานเขตพื้นที่ ในการดําเนินงานเป็นไป
การศึกษา (ITA) ไม่ต่ํา ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า
กว่าร้อยละ ๘๐
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ ๑๑,๙๐๐
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

38

๔. กิจกรรม การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส การ
ดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
๕. กิจกรรมการประชุม
เตรียมความพร้อมการตอบ
แบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประจําปี ๒๕๖๑
และชี้แจงให้ปฏิบัติตาม

ตัวชี้วัด

39
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
๖. กิจกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปี ๒๕๖๑
๗. กิจกรรมสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และการดําเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต
๘. กิจกรรมพัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ และ
ช่องทางให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

39

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ๑๐๐,๐๐๐
- สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑ มีรูปแบบการ ในองค์กรและสาธารณชน
ประชาสัมพันธ์ในด้าน ให้เกิดความเชื่อมั่นใน
การต่อต้านการทุจริต กระบวนการท่างาน ด้าน
การป้องกันและปราบปราม
เพื่อสร้างการรับรู้
อย่างน้อย ๕ ประเภท การทุจริต
- ร้อยละ๘๐ ของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การน่าเสนอข้อมูล)

40
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
และปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงาน
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๑,๒๐๐
๑๗๓,๐๐๐
-

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

40

41
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
๑๑,๙๐๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
- กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
๑๑,๙๐๐
ประจําปี ๒๕๖๑ และชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจําปี ๒๕๖๑
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดําเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
๑๐๐,๐๐๐
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรมพัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
รวมทั้งสิน้
๓๔๘,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
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เ
บัติการ
ผู้เสนอแผนปฏิ

ผู้เห็นชอบแผนปปฏิบัติการ

(นางจันทรรัตน์
ต เรืองจิรัชยา)
ตําแแหน่ง นักวิชาการศึศึกษาชํานาญการ

เ นชอบแผนปฏิบัตติิการ
ผู้เห็

(นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการรจัดการศึกษา

ผู้เห็นชอบแผนปปฏิบัติการ

(นายเกรียงไกกร โกพัฒน์ตา)
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขขต ๑

(นายจักรพรรดิ์ จิตมณี)
ณบุรี เขต ๑
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณ

ผู้อนุนมัติแผนปฏิบัติการร (สพฐ.)
(.........................................)
ตําแหหน่ง ...............................................
สํานักงานนคณะกรรมการกาารศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาคผนวก

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
๒. นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
๓. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
๔. นายจําลอง บุญเรืองโรจน์
๕. นายเกรียงไกร โกพัฒน์ตา
๖. ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
๗. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ

ผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

เรียบเรียง / เขียนรายงาน / รูปเล่ม
๑. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
๒. นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขํา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

บันทึกภาพ
๑. นางมาลี สร้อยสุวรรณ
๒. นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขํา

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

ปก

