ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศนโยบายในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด้ า นการส่ ง เสริ ม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูก ฝังค่านิย ม คุณธรรม จริ ยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิศศ รี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น
ในคุณ ธรรม จริ ยธรรม ควบคู่ กับการพัฒนาเครือข่ายป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริตอย่ างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบ
และกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง สองฉบั บ ที่ ผ่ า นมาสู่ ก ารปฏิ บั ติ จึ ง ได้ มี ก ารริ เ ริ่ ม แนวคิ ด ในการปรั บ ปรุ ง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การ
ดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อ
ปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของ
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชา
สังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์
ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ
สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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เจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้
ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุรี เขต 3 จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารป้อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
สาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
1.ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ได้กาหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ อการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อจาก
เดิม “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3” เป็น “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 3” ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณโรงเรียนบ้านวังโพธิศ)
มีภารกิจในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่ 3
อาเภอ ได้แก่ อาเภอไทรโยค อาเภอทองผาภูมิ และอาเภอสังขละบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดจังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และประเทศสหภาพเมียนมา
 ทิศตะวันออก ติดอาเภอศรีสวัสดิศ
 ทิศใต้
ติดอาเภอเมืองกาญจนบุรี
 ทิศตะวันตก ติดประเทศสหภาพเมียนมา โดยมีทิวเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
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สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขา มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้าเขื่อนวชิรา
ลงกรณ อาเภอทองผาภูมิ ทาให้เส้นทางการเดินทางมีลักษณะคดเคี้ยวตามไหล่เขาและอ่างเก็บน้า พื้นที่บางส่วนอยู่
ในแนวตะเข็บชายแดน หรือเขตอุทยานแห่งชาติ บางพื้นที่มีสภาพการสื่อสารที่ไม่สะดวก จาเป็นต้องเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านจานดาวเทียม ความเร็วประมาณ 1-4 Mbps ทาให้สัญญาณ ไม่สม่าเสมอ รวมถึงไม่
สามารถติดต่อกับสังคมภายนอกได้ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูมรสุม
อาเภอทองผาภูมิ และอาเภอสังขละบุรี อยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน คือ แนวรอยเลื่อนเจดีย์
สามองค์ จัดอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยง การออกแบบก่อสร้างอาคารในพื้นที่ต้องคานึงถึงความปลอดภัย อาคารที่
สร้างใหม่ต้องเป็นแบบที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่อาเภอไทรโยค อาเภอทองผาภูมิ และอาเภอสังขละบุรี รวม 17 ตาบล 122 หมู่บ้าน การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลตาบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 13 แห่ง
ตารางที่ 1 จานวนเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น และจานวนประชากร จาแนกรายอาเภอ
เทศบาล
ประชากร
อบต.
อาเภอ
ตาบล
พ.ศ.2554
(แห่ง)
(แห่ง)
(คน)
ไทรโยค
7
57
3
6
56,657
ทองผาภูมิ
7
45
4
4
63,725
สังขละบุรี
3
20
1
3
37,652
รวม
17
122
8
13
158,034
ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2559
ตาบล
(แห่ง)

หมู่บ้าน
(แห่ง)

ความหนาแน่น
ของประชากร
(ต่อ ตร.กม.)
20.76
17.43
11.24
16.23

พื้นที่
(ตร.ก.ม.)
2,728.92
3,655.17
3,349.40
9,733.49

ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2560
ระดับการศึกษา
อ.1 -ป.6

ป.1-ป.6

อ.1-ม.3

อ.1-ม.6

ม.1-ม.6

ป.4 - ม.6

รวม
(โรงเรียน)

อ.1 - อ.3

สังกัด

1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

-

58

1(1)

19

2

-

-

80 (1)

1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

-

-

-

-

-

5

-

5

1.3 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

-

-

-

-

-

-

1

1

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ระดับการศึกษา
อ.1 -ป.6

ป.1-ป.6

อ.1-ม.3

อ.1-ม.6

ม.1-ม.6

ป.4 - ม.6

รวม
(โรงเรียน)

อ.1 - อ.3

สังกัด

-

4

-

-

-

-

-

4

31

-

-

-

-

-

-

31

- 1
31 72 1(1) 19

2

5

1

11
133(1)

2. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
เอกชน
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
รวม

ที่มา : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 : งานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 3 จ านวนสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 3
จาแนกการบริหารจัดการศึกษาตามอาเภอ และเครือข่ายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
จานวน (แห่ง)
อาเภอ
เครือข่ายการจัดการศึกษา
โรงเรียน ห้องเรียน
โรงเรียน
รวม
สาขา
สาขา
ไทรโยค
1.เครือข่ายสิงห์-ศรีมงคล
12
40 โรงเรียน
2.เครือข่ายลุ่มสุ่ม-บ้องตี้
8
3.เครือข่ายท่าเสา-วังกระแจะ
13
4.เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น
7
ทองผาภูมิ 4.เครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น
4
30 โรงเรียน
3 ห้องเรียนสาขา
5.เครื อ ข่า ยท่ า ขนุน -สหกรณ์ นิ ค ม– 12
1
หินดาด
6.เครือข่ายห้วยเขย่ง-ปดล๊อก
9
2
สังขละบุรี 7.เครือข่ายชะแล-ปรังเผล
7
11 โรงเรียน
1 โรงเรียนสาขา
8.เครือข่ายหนองลู-ไล่โว่
8
1
9
9 ห้องเรียนสาขา
รวม
8 เครือข่าย
80
1
12
ที่มา : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 : งานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตารางที่ 4 จานวนสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จาแนกขนาด
สถานศึกษา ตามจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวนสถานศึกษา จาแนกตามจานวนนักเรียน
อาเภอ

(1)
120 คน
ลงมา

(2)
121 200 คน

(3)
201 300 คน

(4)
301 499 คน

(5)
(6)
(7)
500 1,500 - 2,500 คน
1,499 คน 2,499 คน ขึ้นไป

ไทรโยค
18
15
1
3
3
ทองผาภูมิ
4
8
7
5
6
สังขละบุรี
1(1)
1
4
3
1
รวม
22
24 (1)
9
12
12
1
ที่มา : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 งานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

รวม
40
30
10 (1)
80 (1)

แผนภาพที่ 1 แสดงการกระจายตัวของสถานศึกษาในสังกัด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนภาพที่ 2 แสดงการกระจายตัวของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอาเภอไทรโยค
วัดใหม่ดงสัก
บ้านท่าทุ่งนา

บ้านแก่งจอ
บ้านถ้้าดาวดึงส์

สมเด็จพระปิยมหาราชมณีเขต

ไทรโยคใหญ่

บ้านทุ่งก้างย่าง

ต.ช.ด.บ้านแม่น้าน้อย
บ้านแก่งประลอม

บ้านหาดงิ้ว
บ้านพุเตย
พุทธวิมุติวิทยา
บ้านพุองกะ
อนุบาลไทรโยค
ไทรโยคน้อยวิทยา
บ้านวังใหญ่

บ้านแก่งระเบิด
บ้านวังกระแจะ
บ้านเขาพัง

ต.ช.ด.เฮงเคิลไทย
ต.ช.ด.บ้านต้นมะม่วง
บ้านเขาช้าง

บ้านสารวัตร

บ้านพุม่วง-พุพง
บ้านช่องแคบ
บ้านเขาสามชั้น
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

หลุงกัง
บ้านวังโพธิ์
บ้านลุ่มผึ้ง
บ้านหนองขอน
สามัคคีธรรมานุสรณ์
บ้านวังสิงห์
ต.ช.ด.บ้านบ้องตี้ล่าง
บ้านหนองปรือ
สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
บ้านพุปลู
บ้านห้วยกะทะทอง
วัดปากกิเลน
บ้านบ้องตี้

บ้านยางโทน
บ้านหนองปลาซิว
บ้านทุ่งเรือโกลน
บ้านท่ามะเดื่อ

บ้านท่าตาเสือ

บ้านหินดาด

ประเภทสถานศึกษา

เขตตาบล

ขั้นพื้นฐาน

ปฐมวัย-ป.6

ขั้นพื้นฐาน

ปฐมวัย-ม.3

ขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน

ม.1-ม.6

ศรีมงคล

วังกระแจะ

บ้องตี้

สิงห์

ท่าเสา

ปฐมวัย-ม.6

ขั้นพื้นฐาน ป.1-ป.4
สังกัด ต.ช.ด.

ไทรโยค

ลุ่มสุ่ม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนภาพที่ 3 แสดงการกระจายตัวของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอาเภอทองผาภูมิ

บ้านทุ่งเสือโทน

บ้านเกริงกระเวีย
บ้านห้วยเสือ
ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่
อนุบาลวชิรวิชญ์

บ้านเหมืองสองท่อ

บ้านอูล่อง
บ้านอุ่นรัก
อนุบาลทองผาภูมิ
ทองผาภูมิวิทยา

ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า
บ้านเสาหงษ์
บ้านเหมืองแร่อีต่อง
บ้านไร่
ห้องเรียนสาขา
สมาคมป่าไม่แห่งประเทศไทยอุทิศ
บ้านจันเดย์
พระธาตุโบอ่อง
คุรุสภา
บ้านปากล้าปิล๊อก
วัดปรังกาสี
ต.ช.ด.วิจิตรวิทยาคาร
บ้านประจ้าไม้
บ้านหินแหลม
บ้านห้วยเขย่ง
บ้านไร่ป้า

บ้านท่ามะเดื่อ
วัดหินดาด

วัดป่าถ้้าภูเตย
บ้านป่าไม้สะพานลาว
บ้านดินโส

บ้านหินดาด
บ้านกุยแหย่

บ้านวังผาตาด
บ้านดงโคร่ง
บ้านหนองเจริญ
ร่มเกล้ากาญจนบุรี
บ้านลิ่นถิ่น

บ้านนามกุย

ประเภทสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ปฐมวัย-ป.6

ขั้นพื้นฐาน

ปฐมวัย-ม.3

ขั้นพืน้ ฐาน

ม.1-ม.6

ขั้นพื้นฐาน ป.1-ป.4
โรงเรียนเอกชน
สังกัด ต.ช.ด.

เขตตาบล
ท่าขนุน

ปิล๊อก

หินดาด

ชะแล

ลิ่นถิ่น

ห้วยเขย่ง

สหกรณ์นิคม

ห้องเรียนสาขา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนภาพที่ 4 แสดงการกระจายตัวของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอาเภอสังขละบุรี

บ้านหินตั้ง

ต.ช.ด.ทิไล่ป้า
ห้องเรียนสาขาบ้านทิไล่ป้า
ห้องเรียนสาขาบ้านไล่โว่
บ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดีย์สามองค์)

ต.ช.ด.สหธนาคารกรุงเทพ

บ้านซองกาเรีย

ต.ช.ด.สุนทรเวช

ห้องเรียนสาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง
ห้องเรียนสาขาบ้านสะละวะ
บ้านกองม่องทะ

อุดมสิทธิศึกษา
สหคริสเตียนศึกษา
ห้องเรียนสาขาลาซาล
บ้านห้วยมาลัย
ห้องเรียนสาขาบ้านเด็กป่า
อนุบาลสังขละบุรี
ห้องเรียนสาขาหม่องสะเทอ
วัดวังก์วิเวการาม
ห้องเรียนสาขาบ้านประไรโหนก
บ้านห้วยกบ

บ้านใหม่พัฒนา

ต.ช.ด.บ้านเรด้า

บ้านยางขาว
บ้านท่าดินแดง

ประเภทโรงเรียน
ขัน้ พื้นฐาน ปฐมวัย-ป.6
ขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย-ม.3
ขั้นพื้นฐาน ม.1-ม.6
ขั้นพื้นฐาน ป.1-ป.4
โรงเรียนเอกชน
สังกัด ต.ช.ด.
ห้องเรียนสาขา

เขตตาบล
หนองลู
ปลังเผล
ไล่โว

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตารางที่ 5 อัตราส่วน ระหว่างครูกับนักเรียน จาแนกตามขนาดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ขนาด
โรงเรียน
1
2
3
4
5
6

รวม

จานวนนักเรียน

จานวนโรงเรียน

จานวนครู

120 คน ลงมา
121 - 200 คน
201 - 300 คน
301 - 499 คน
500 - 1,499 คน
1,500 - 2,499 คน

22
24 (1)
9
12
12
1

92
223
97
200
348
66

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 :17
1 : 20
1 : 22
1 : 24
1 : 25
1 : 34

80 (1)

1,026

1 : 23

ตารางที่ 6 จานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
อนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์)
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
ที่มา : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน : งานข้อมูลสารสนเทศ

2557

ปีการศึกษา
2558
2559

2560

2,170
2,308
4,478

2,189
2,257
4,446

2,337
2,204
4,541

307
2,365
2,409
5,081

2,992
2,845
2,654
2,739
2,411
2,435
16,076

2,938
2,753
2,671
2,539
2,568
2,259
15,728

2,904
2,688
2,669
2,507
2,460
2,449
15,677

2,874
2,644
2,572
2,510
2,412
2,323
15,335

1,136
1,014
809
2,959

1,246
1,013
892
3,151

1,117
1,112
899
3,128

1,253
1,023
988
3,264

140
47
43
230
23,576

131
115
44
290
23,970

65
56
64
43
59
57
188
156
23,701
23,481
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

10

ตารางที่ 7 จานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสัญชาติและระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
สัญชาติ

ก่อน
ประถมศึกษา

ประถม
ศึกษา

ม.ต้น

ไทย
กัมพูชา
เนปาล
ปากีสถาน
พม่า
ฟดลิปปดนส์
มาเลเซีย
ลาว
อินเดีย
ไม่ปรากฏสัญชาติ/อื่นๆ

3,187
8
0
1
1,109
3
0
5
0
768

8,639
11
0
0
4,646
4
0
87
0
1,948

2,082
1
0
0
821
0
1
32
1
326

ม.ปลาย
และ
เทียบเท่า
219
0
1
0
51
0
0
3
0
16

รวม
ทั้งหมด
14,127
20
1
1
6,627
7
1
127
1
3,058

รวมทั้งหมด
5,081
15,335 3,264
290
23,970
ที่มา : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 : งานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คิดเป็นร้อย
ละ
58.936
0.083
0.004
0.004
27.647
0.029
0.004
0.530
0.004
12.758
100

ตารางที่ 8 จานวนบุคลากรในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จาแนกตามอาเภอ และประเภทของบุคลากร
จานวนบุคลากร (คน)
ประเภท
สพป.
ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี รวมทั้งสิ้น
1. ผู้บริหารการศึกษา
2
2
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
37
32
14
83
3. ครูผู้สอน
344
416
266
1,026
4. ศึกษานิเทศก์
10
10
5. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
35
35
6. จนท.ธุรการโรงเรียน
16
17
7
40
7. ลูกจ้างประจา
4
13
12
4
33
8. ลูกจ้างชั่วคราว
16
56
54
38
164
9. พนักงานราชการ
19
34
26
79
รวมทั้งสิ้น

67

485

565

355

1,472

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

กศจ.กาญจนบุรี

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

รอง ผอ.สพป.กจ.3

กลุ่ม
อ้านวยการ

รอง ผอ.สพป.กจ.3

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนโยบาย
และแผน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิ ติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่ภายในหน่ว ยงาน มีการประเมิ น
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ปี 2558 - 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 0: ITA) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
63.67
80.98
80.62
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3

คะแนน ITA
ภาพรวม
ปี 59 ปี 60
80.62

ดัชนีที่ 1
ปี 59

ปี 60
88.12

ดัชนีที่ 2
ปี 59

ปี 60
88.78

ดัชนีที่ 3
ปี 59

ปี 60
92.23

ดัชนีที่ 4
ปี 59

ปี 60
62.94

ดัชนีที่ 5
ปี 59

ปี 60
63.17

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้คะแนน
การประเมินในดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน และดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ต่ากว่าร้อยละ
80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีจุดบกพร่อง ซึ่งต้อง
ดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ส่วนที่ 2 บริบททีเ่ กี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกาหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒนา การลงทุ นของภาคเอกชนที่ ส อดรั บกับเป้าหมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลั งป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อ ย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคี ุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53
ตัวชี้วัด
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต้ 6 ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
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วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุท ธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ค วามสาคัญ ในกระบวนการการปรับสภาพสั งคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสีย สละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองทีด่ ี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครือ่ งมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองทีด่ ี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครือ่ งมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
ในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีสว่ นร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่
ทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social
ต่อต้านการทุจริต
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้
1.1 กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง ทุ จ ริ ต ต่ อ สาธารณชนก่ อ นลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ ก่ อ นด ารงต าแหน่ ง ทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต การเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ
โดยประชาชน
2.3 การประเมิ นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของนัก การเมือ งและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน 3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และ
การทุจริต
มาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพือ่ ให้
4.2 จั ดท าแผนการปฏิรู ประบบการจัด สรรงบประมาณด้ า นการป้องกั นและ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
ต่อต้านการทุจริตสาหรับ
5.2 พั ฒ นาตั ว แบบกองทุ น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ส าหรั บ ภาคเอกชนและภาค
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้
กากับดูแลและควบคุมการ
งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
6.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละ
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ โครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้
กาหนดให้มี ยุทธศาสตร์ “สกัด กั้ นการทุ จ ริต เชิ งนโยบาย” ซึ่ง เป็นยุ ท ธศาสตร์ที่ มุ่ ง ป้องกั นการทุ จ ริต ตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy
Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จา่ ยงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.13 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิง
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริต
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม
1.3 เพิ่ ม บทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมในการเข้า มามี ส่ ว น
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้ง 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพือ่ ยับยั้งการทุจริต
การทุจริต
2.1 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูก่ ารปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ ปดด โอกาสให้ ป ระชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่อง
ที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4 .พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สาธารณะเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ 4.2 ก าหนดแผนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารการตลาด (Integrated
Marketing
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ระบบการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและ ดาเนินงานของหน่วยงาน
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ 5.2 การบู ร ณาการระบบการประเมิน ด้ า นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ)
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการ 6.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ตามหลักบรรษัทภิบาล
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตอย่างเด็ดขาดและ
รุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ป้องกันการทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการ 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม อ นุ สั ญ ญ า 8.2 ปรับ ปรุงประมวลจริย ธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้ องกันการ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ ทุจริต
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Convention against Corruption : 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
UNCAC)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า ว จะมุ่ งเน้ น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย (Legislation)
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ใน การพั ฒ นากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น คดี ก ารทุ จ ริ ต จะถู ก ด าเนิ น การอย่ า งรวดเร็ ว และผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต
จะได้รั บการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิด ความตระหนัก และเกรงกลั วที่ จ ะกระท าการทุ จริ ต อันจะส่ ง ผล
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความ
ความเคลื่อนไหวและความถูกต้อง ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจาก
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
การทุจริต
2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
กฎหมายในการปราบปรามการ ทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานใน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทาง
กฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหายความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรื อ ทางวิ นั ย ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม
การทุจริต

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
7. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะหน่วยงาน
ประชาสั ง คมและหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ เอกชน เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และข่ า วกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต
6.1 การมีมาตรการในการคุ้ มครองพยาน (Witness) และผู้ให้ เบาะแส
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
7.2 การพั ฒนาเจ้าหน้าที่ป ราบปรามการทุจริต ให้มี ความรู้ ทั กษะและขี ด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
8. การเปดดโปงผู้กระทาความผิด 8.1 การเปดดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการ
ให้สาธารณชนรับทราบและ
เผยแพร่เปดดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
ตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 9.1 จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมื อทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริ ตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการ 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต แหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
(Corruption Perceptions
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
Index :CPI) ของประเทศไทย
ของประเทศ (CPI)
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมายุทธศาสตร์ชาติ 2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
การทุจริต (Corruption
2.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทา
มาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็น
สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
เพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้ง
ยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาต
ซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวด
กวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้
นั ก ลงทุ น เข้ า มาประกอบการในประเทศ ดั ง ที่ ป รากฏในผลการส ารวจหรื อ รายงานประจ าปี ข องหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศ
ไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้ อ งถิ่ น ทบทวนการจั ด โครงสร้ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ซ้ าซ้ อ นหรื อ ลั ก ลั่ น กั น หรื อ มี เ ส้ น ทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่ แน่นอน ระยะเวลา
ดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน
เป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกล าง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
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๑๐.๔ เสริมสร้ างระบบคุณ ธรรมในการแต่ง ตั้งและโยกย้า ยบุค ลากรภาครัฐ วางมาตรการป้อ งกั น
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริม ให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิศศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกาสการทุจริต เช่น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน
และ เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรั บปรุ งและจั ดให้มีก ฎหมายเพื่อ ให้ค รอบคลุ มการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริต ประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่ อ งที่ ต้ อ งแทรกอยู่ ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก รู ป ด้ า นทั้ ง จะเร่ ง รั ด การด าเนิ น การต่ อ ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปดดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรี ยนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชนและเครื อ ข่ า ยต่ า งๆที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สอดส่ อ ง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุค ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ความโปร่ งใสที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ จะไม่ มี ใ ต้ โ ต๊ ะ
หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้ งสิ้น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับ
ความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าประสงค์ :
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีการดาเนินการตามภารกิจด้วยความมี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐได้อย่างดีเยี่ยม สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจติ สานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุ ก ระดั บ ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธร รมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ความพอเพี ย ง
มีวินัย ซื่อสั ตย์ สุจ ริต เป็นการดาเนินการผ่า นสถาบันหรือกลุ่ม ตัวแทนที่ ทาหน้า ที่ใ นการกล่ อมเกลาทางสั งคม
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ย อมรั บ และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ การด าเนิ น การจะก าหนดกลยุ ท ธ์ แนวทาง
การด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสานึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม สู่
การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การติดตามแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ
เพื่อให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวง
ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต
2. สร้างจิตสานึกที่ตัว 2. ปลูกฝังและสร้าง
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง จิตสานึกและค่านิยม
ปัญหาและผลกระทบ การต่อต้านและไม่ทน
ของการทุจริต ให้
ต่อการทุจริต
ดารงตนอย่างมี
- การประชุมการ
ศักดิศศรีและมี
บริหารงานพัสดุตาม
เกียรติภูมิ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560”
3. ปรับฐานความคิด 3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ บุ ค ลากรให้ ส ามารถ
แยกแยะระหว่าง
แ ย ก ร ะ ห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ส่วนรวม
ดาเนินงาน
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทา
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

1. ร้อยละของความ
สาเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ

-

2. ร้อยละของจานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต

50,000

3. ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

50,000

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
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ซ้ อ นให้ กั บ ข้ า ราชการ
ใหม่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

4. ส่งเสริมกิจกรรมทา
ความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "สร้างความ
ตระหนัก/เกิดจิตสานึก
ให้กับบุคลากรและ
ผู้บริหารสถานศึกษา"

4. ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
1.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

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

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์
ประจาปี 2561
- การศึกษาดูงานเขต
ต้นแบบ
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

70,000

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30

ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ

เป้าประสงค์

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
-

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ

2. การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2561

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี 2561

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

3. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

3. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

30,000

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

-

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

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง“การ
บริหารงานพัสดุตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560”

ร้อยละ 80 ของ
จ้ า นวนบุ ค ลากรที่
เข้าร่วมการประชุม
มี ค วามตระหนั ก
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
ของ พรบ.การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
ก า ร บริ หา ร พั ส ดุ
ภาครัฐ

ผู้ บ ริ ห า ร
โ ร งเรี ยนแล ะ
บุ ค ล า ก ร
ทางการศึ ก ษา
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
ด้ า น พั ส ดุ มี
ค ว า มรู้ เข้ า ใ จ
และสามารถ
ป ฏิ บั ติ ต า ม
พ.ร.บ.การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 ได้อย่าง
ถูกต้อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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
50,000
กลุ่มบริหาร
การเงิน
และ
สินทรัพย์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการ
ประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบัติ
หน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลากรทุก
ระดับ
มีจิตส้านึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่
การเป็นบุคคล
ต้นแบบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เม.ย
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
61 61 61
61 61 61 61 61
61
50,000
กลุ่ม
อานวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.ก า ร ขั บ เคลื่ อ นก า ร
ด้ า เนิ น งานโครงการเขต
สุจริต
- ประชุม/วิเคราะห์วาง
แผนการด้าเนินงาน
- การศึ ก ษาดู ง าน เขต
ต้นแบบ
- ติดตามและประเมินผล
การด้าเนินงาน

ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนบุคลากร
ที่ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประชุม/ศึกษาดู
ง า น มี ค ว า ม
ต ร ะ หนั ก แล ะ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้ ว ย ค ว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส มี
คุ ณ ธรรม ตาม
ห ลั ก ธ ร ร ม า
ภิบาล

บุคลากรทุก
ระดับ
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การด้าเนินงาน
เขตสุจริต
สามารถเรียนรู้
จากต้นแบบที่
ประสบ
ความส้าเร็จ
และสร้าง
จิตส้านึก
คุณธรรม
จริยธรรม ใน
ตนเองสามารถ
น้าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงตาม
ภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอ
งบประมาณ
เม.ย
บ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
61 61 61
61 61 61 61 61
61
100,000
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา/
กลุ่ม
อ้านวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4.การส่งเสริมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรูด้ ้านวินยั
และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการ
ประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบัติ
หน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางด้าน
วินัยและ
จรรยาบรรณ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ป้องปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบด้วยการ
แสดงให้เห็น
ความผิดทาง
วินัย
จรรยาบรรณ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
และผลกระทบ
ร้ายแรงที่
ได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอ
งบประมาณ
เม.ย
บ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
61 61 61
61 61 61 61 61
61
100,000
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การบริหารงานพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
50,000
กลุ่มบริหาร
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การเงินและ
สินทรัพย์
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
50,000
กลุ่มอานวยการ
กิจกรรมการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านวินัย
100,000 กลุ่มบริหารงาน
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
บุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กิจกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตสุจริตตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
100,000
กลุ่มนิเทศฯ/
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลุ่มอานวยการ
รวมทั้งสิ้น 300,000
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
( นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม )
ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)
(.........................................)
ต้าแหน่ง ...............................................
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

