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ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
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สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและ
เปนอุปสรรค สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริต
ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมาก
ขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่นๆ มากมาย
และสงผลกระทบทางลบ ในวงกวาง
รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ
จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได ป ระกาศนโยบายในการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด า น
การสงเสริม การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ของความเป น ข า ราชการและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ควบคู กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร
หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนยื ด ยาวใช เ วลานาน ซ้ํ า ซ อ นและ เสี ย ค า ใช จ า ยทั้ ง ของภาครั ฐ และประชาชน ประกอบกั บ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเปนกรอบทิศ
ทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริต
ของรั ฐ บาล ที่ มุ ง ส ง เสริ ม ปลู กจิ ต สํ า นึ ก ให สั ง คมไทยมี วิ นั ย และยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ควบคู กั บ
การพัฒ นาเครื อขา ยปองกั น และปราบปรามการทุจ ริต อยางบูร ณาการโดยให ประชาชนมีบ ทบาทสํา คัญ
ในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและ กลไกที่มีอิสระ
อยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถว งดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบีย บ
ตลอดจนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ระบบข อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาและเผยแพร อ งค ค วามรู ด า น
การ ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจาก
สถานการณ การทุ จริ ตที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และบทเรีย นที่ไดรับจากการแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและสถานการณการดําเนินงาน ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือ สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญ
อยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
องค ก รสาธารณะ สื่ อ มวลชน และภาคประชาสั งคม เพื่อ ให เข า มามีส ว นร ว มในทุ ก กระบวนการ ตั้ง แต
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กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสู การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง
เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรม
การตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐาน เทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ ตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมี
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ตางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปราม การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบ เพื่อใหสว นราชการและหนว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าป โดยใหยึ ด กรอบยุทธศาสตรห ลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทํา
แผนปฏิบั ติก ารป องกั น การทุ จ ริ ต สํ า นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 6 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
เปนกรอบทิศทาง ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายสําคัญ อันจะสงผลให การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดนอยลง
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ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต
และเปนกลไก ในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดย
ใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใชประเมินสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได
เริ่มดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลําดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายใน
หนวยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based)
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal)
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External)
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ป 2560 - 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 แสดงดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ป 60
75.77
84.92

ผลคะแนน ITA
ป 61
ป 62
85.57
92.35
85.12
92.50

ป 63
82.20
93.40

คะแนนรายตัวชี้วัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ป 2563

รอยละเฉลีย่

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

ปงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ )Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ราย
ตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ .ศ.2563 แสดงรายละเอียดดังนี้

2562

99.70 98.04 99.23 98.97 98.92 97.56 93.06 95.54 90.23 79.91 92.35

2563

94.89 88.84 93.71 91.19 90.21 97.38 94.73 95.24 85.92 43.75 82.20

จากผลการประเมินของปงบประมาณ 2562 และ 2563 พบวา ในปงบประมาณ 2563 ภาพรวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ )Integrity and Transparency Assessment: ITA) รอยละเฉลี่ย 82.20
ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ 2562 รอยละเฉลี่ย 10.15 มีเพียงตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เทานั้นที่มี
คารอยละเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.67 สวนตัวชี้วัดอื่นมีคารอยละเฉลี่ยลดลงทุกตัวชี้วัด
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติก ารปอ งกัน การทุ จ ริ ต สํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ วาดวย
การปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและกรอบการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2564
กรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ITAS
1) การปฏิบัติหนาที่
2) การใชงบประมาณ
3) การใชอํานาจ
4) การใชทรัพยสินของราชการ
5) การแกไขปญหาการทุจริต
6) คุณภาพของการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปดเผยขอมูล
10) การปองกันการทุจริต
เครื่องมือประกอบดวย
1) แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบ IIT) 30% จํานวน 5 ตัวชี้วัด 30 คําถาม
- การปฏิบัติหนาที่
- การใชงบประมาณ
- การใชอํานาจ
- การใชทรัพยสินของราชการ - การแกไขปญหาการทุจริต
2) แบบการวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบ EIT) 30% จํานวน 3 ตัวชีว้ ัด 15 คําถาม
- คุณภาพของการดําเนินงาน
- ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
- การปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 40% จํานวน 2 ตัวชี้วัด 48 ขอมูล
- การเปดเผยขอมูล
- การปองกันการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัต

6

สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรที่ยึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก
เพื่อเปนกรอบ การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงาน
ภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตร
การพัฒนาระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบ
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนา
แลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดใน
ระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพ ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอย สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
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(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมือง ศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริม ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุม น้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ใหมีมาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือ จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคา คะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอ
การทุจ ริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชว งวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรา ง
วัฒนธรรม ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบัน
หรือกลุมตัวแทน ที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละ เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
กลยุทธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก
และผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ผลประโยชนสวนรวม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง
2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
2. สงเสริมใหมีระบบและ
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
กระบวนการกลอมเกลาทาง
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
สังคมเพื่อตานทุจริต
2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
3. ประยุกตหลักปรัชญา
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
ตานทุจริต
รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ 4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทาง
การทุจริต
สังคม (Social Sanction)และทางกฎหมายบนพื้นฐานของขอเท็จจริง
และเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชน
ทุกกลุม ทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจาหนาที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอ
การทุจริตประพฤติ มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแน
ของประชาชนไทยทุกกลุม ทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนํา
เจตจํ านงทางการเมื องในการต อต า นการทุจริตไปสู การปฏิบัติอยางเปน รูป ธรรมและสอดคลองเป นหนึ่ง
เดี ย วกั น โดยเป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุง เน น ให ป ระชาชนและรั ฐ บาล มี ก ารนํ า เจตจํ านงทางการเมื อ งในเรื่ อ ง
การตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง เปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดให
1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง
การเมืองในการตอตานการ
ทางการเมือง
ทุจริตตอสาธารณชน
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
2. เรงรัดการกํากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ
กําหนดกลยุทธและมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
สําหรับเจตจํานงในการตอตาน
ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณดานการปองกันและ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
รายจายประจําปที่มีสัดสวน
เหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ
ตอตานการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน ภาคประชาชน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการ
6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการ
และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง 6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่
ในแตละโครงการที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
ไดแสดงไวตอสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิด จากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของ
พรรค การเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 จึงได กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอด
กระบวนการ นโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy
Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูล
กลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมใน 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
การสกัด กั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบน 1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
ฐานธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย ที่
เกี่ยวของ
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง ทาง
การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผล
- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สะทอนการ สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรม - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ
สําหรับการรายงาน
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
และตรวจสอบธรรมา
ภิบาลในการนนโยบาย
ไปปฏิบัติ

13

กลยุทธ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา
วิเคราะห ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ
4.1 ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต เชิง
นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริต
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยให
มีความ เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม
เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
ระบบงาน ปองกัน
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
การทุจริต
ภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา มีสวน
รวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต
2. สรางกลไกการปองกัน 2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
เพื่อลดปญหาการทุจริต 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสให ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
(กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสรางสรรค
พฤติกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหและ 5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
บูรณาการระบบการประเมิน
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ดานคุณธรรมและ
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ดําเนินงานของหนวยงาน
ของหนวยงานเพื่อเชื่อมโยง
กับแนวทางการยก
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
อยางเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ 7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ
องคความรูเชิงสรางสรรค
ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
ของบุคลากร
มาตรฐานสากล
ดานการปองกันการทุจริต 7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและ 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
สงเสริมการดําเนินการ 8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับการปองกัน
ตามอนุสัญญา
การทุจริต
สหประชาชาติ วาดวยการ 8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
ตอตานการทุจริต ค.ศ. 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
2003 (United Nations การทุจริต
Convention against
Corruption : UNCAC)
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ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ ปราบปราม
การทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก การดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต จะไดรับ
การลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผล ใหคดี
การทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน
รองเรียนการทุจริตใหมี
การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่อง
รองเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
ทรัพยสนิ คืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตนสังกัด
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ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ
การทุจริต
ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
ทุจริตและสอดคลองกับสนธิ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สัญญาและมาตรฐานสากล
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเรงดวน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
หนวยงานปราบปรามการทุจริต
ในการปราบปรามการทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพ
6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส
(Whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจแกผูถูก
ในการคุมครองพยานและผูแจง
คุมครองได
เบาะแส (Whistleblower) และ
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
เจาหนาที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู
องคความรูเชิงสหวิทยาการของ
ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต (Nonเจาหนาที่ในกระบวนการ
training)
ปราบปรามการทุจริต
7.2 การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะและขีด
ความสามารถที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
8. การเปดโปงผูกระทําความผิด - การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง
ใหสาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อยางกวางขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยก
ระดับ คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตาม แตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน
รวมไปถึงการ บูรณาการการท างานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ตางประเทศโดยมี กลยุทธการดําเนินงาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
1. ศึกษา และกํา กับติดตาม
แตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต
การยกระดับดัชนีการรับรู
(CPI)
การทุจริต(Corruption
Perceptions Index :CPI)
1.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions)
2. บูรณาการเปาหมาย
2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปราม
ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรูการทุจริต (Corruption 2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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นโยบายความมั่นคงแหงชาติฉบับปจจุบัน
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในฐานะผูก ํากับและ ปฏิบัตินโยบายดานความมั่นคงแหงชาติได
กําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ ตอความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติแบง
ออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคง ที่เปนแกนหลักของชาติ
สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป
ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะใหน้ําหนักตอนโยบาย เสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติเปน
ลําดับสําคัญในระดับตน ทั้งนี้ จากการพิจารณาสถานการณและ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงใน
ระยะ 7 ป 2558 - 2564) ในดานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต พบวา ประเทศไทย ยังคง
มีปญหาความไมเชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม โดยยังมีปญหาเชิงโครงสรางที่ไมเอื้อตอ การ
บริหารตามหลักนิติธรรม ซึ่งแมวาจะมีการกระจายอํานาจมากขึ้นแตในภาพรวม ยังคงมีลักษณะรวมศูนย
อํานาจที่สวนกลาง เปนขอจํากัดตอการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคสวนตางๆ ในสังคมไทย
ประกอบกั บ การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ที่ ข ยายตั ว ออกไปทุ ก ระดั บ ส ง ผลให เ กิ ด ความไม เ ชื่ อ มั่ น ของประชาชน
ในขณะเดียวกันประชาชนบางสวนก็ยอมรับกระบวนการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน โดยผลของ
ปญหาดังกลาว ไดกัดกรอนพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม นโยบายความมั่นคงแหงชาติจึงไดมี
การกําหนดทิศทางที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏอยูในนโยบายสวนที่ 1 และ 2
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สํานักงาน และหน .ท.ปวยงาน รับผิดชอบรวมคือสํานักงาน ปปช. และ
ทุกสวนราชการ รายละเอียดนโยบายมี ดังนี้
สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม
ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ ขอ 2.2 สรางความเชื่อมั่นตอกลไกและกระบวนการยุติธรรม โดย
มี สาระสําคัญคือ การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการแก
ไข ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอย
างเปนธรรม ซึ่งในประเด็นนี้หนวยงานที่เปนกลไกหลักที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อาทิ สํานักงาน ป.ช.ป. สํานักงาน ปสํานักงานผู.ท.ป.ตรวจการแผนดิน สํานักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ควรที่จะ
ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน รองรับ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวของกับการทุจริตที่มี
ความลาชาอยูเปนอยางมากในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวของกับการทุจริต
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนํามาสูความเชื่อมั่น ของประชาชนที่มีตอกลไกและกระบวนการยุติธรรมดาน
การปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย เสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ
สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป นโยบายที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต โดยมีสาระสําคัญคือ ขจัดการทุจริตและเงื่อนไขตางๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ และสรางความตระหนักให
ทุกภาคสวน รวมมืออยางจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการ
ใหความสําคัญ กับระบบการปฏิบัติคือ การประสานความรวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสราง
มาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสรางภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต11 นอกจากนี้ เพื่อให
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การดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถนําไปใชสกู าร
ปฏิบัติไดอยางจริงจัง และเหมาะสม รัฐบาลในปจจุบัน จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ .ศ.2556 - 2560 เปนกรอบทิศทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบ ราชการไทยบรรลุเป
าหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอื่น อยางมีคุณภาพ
มีการทํางานแบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถปรับตัวเขากับ สภาพแวดล
อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ
การปฏิรูประบบกลไกและปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน
สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ใ นฐานะองค ก รที่ มี บ ทบาทและอํ า นาจหน า ที่ ใ นการปฏิ รู ป ระบบกลไก
และปฏิบั ติงานดานการบริ หารราชการแผน ดิน จึงได ดําเนินการศึกษาวิเ คราะหและมี ขอเสนอเพื่อปฏิรู ป
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนระบบ
มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดสอดคลองกับ มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงได
เสนอใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหาดังกลาว ใน 3 ดาน ไดแก
1. ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” เพื่อปฏิรูป “คน” ใหมีจิตสํานึกและสรางพลังรวม เพื่อ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนการแกไขปญหาการทุจริต โดยมุงเนนแนวคิดที่มี“คน” เปนศูนยกลาง
ของการปฏิรูปดังกลาว ซึ่งยุทธศาสตรนี้เปนทั้งวิธีการและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ในดาน
วิธีการ “คน” เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการแกไขปญหา เพราะถาคนในสังคมสวนใหญมีจิตสํานึกในเรื่อง
การตอตานการทุจริต และเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญ จะทําใหการทุจริตเกิดขึ้นไดยากใน
สังคม เพราะสังคมจะ ถือวาเรื่องการทุจริตเปนเรื่องที่มี ความรายแรงและยอมรับใหเกิดไมไดในสังคม ดังนั้น
“คน” จึงเปนตัวหลักสําคัญใน การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งการดําเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกลาว มี 3 แนวทาง
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกที่ตัวบุคคล เริ่มตนทําให“คน” แตละคน ในแตละ กลุมเปาหมาย
มีจิตสํานึกที่ถูกตอง รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทําอะไรไมควรทํา ตระหนักถึงผลเสียหายรายแรงของ การทุจริต
คอรรัปชัน มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่นารังเกียจ เปนการเอาเปรียบสังคมและสังคมไมยอมรับ
แนวทางที่ 2 สรางเครือขายและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ “คน” ที่มี
จิตสํานึกเพราะคนแตละคนตางอยูภายใตองคกร กลุมสังคม หรือภาคสวนตางๆการออกแบบใหมีระบบและ
กลไก ใหปจเจกบุคคลที่มีจิตสํานึกใหไดเชื่อมโยงสัมพันธกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สรางพื้นที่ใหคนดี
มีที่ยืนในสังคม สรางพลังกลุมที่มีขวัญและกําลังใจในการทําความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอยางรองรับ
จะชวยสรางความเขมแข็ง และขยายขอบขายของกลุมคนที่มีจิตสํานึก จนเปนจิตสํานึกรวมหมูที่มีพลังปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม
แนวทางที่ 3 สรางพลังคุณธรรมเพื่อปฏิบัติสังคมในภาพใหญ ดวยการสงเสริมและสราง
กลไกบางอยางที่ทําใหเครือขายของผูที่มีจิตสํานึกรักความถูกตองนี้มีพลังตอตานการทุจริตคอรรัปชันเปนกลไก
ตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชันเพื่อรักษาประโยชนของสาธารณะ สรางพลังตอตานและลงโทษ
ทาง สังคมตอผูกระทําการทุจริตคอรรัปชัน
โดยการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานจะดําเนินงานใน 7 กลุมเปาหมาย ไดแก
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กลุมเปาหมายที่ 1 เด็กและเยาวชน ในทุกชวงกลุมอายุ ตั้งแตกอนเขาเรียน อนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งกลุมที่ไมไดอยูในระบบการศึกษา
กลุมเปาหมายที่ 2 ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กลุมเปาหมายที่ 3 นักการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง
กลุมเปาหมายที่ 4 ธุรกิจเอกชน ผู)ประกอบการธุรกิจ บริษัท หางราน พนักงานเอกชน องคกรที่
ทํางานสงเสริมและกํากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน(
กลุมเปาหมายที่ 5 สือ่ มวลชน รวมทั้งองค)กรวิชาชีพสื่อ(
กลุมเปาหมายที่ 6 ประชาสังคม กลุ)มและองคกรไมแสวงหากําไร องคกรภาคประชาชน องคกร
สาธารณประโยชน องคกรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งองคกรทางศาสนา(
กลุมเปาหมายที่ 7 ประชาชนทั่วไป
2. ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพื่อปฏิรูประบบและองคกร เพื่อ
สรางธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน เปนยุทธศาสตรที่เนนการปฏิรูปดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป
น ระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เสมือนการสรางระบบภูมิตานทานแกทุกภาคสวนในสังคม เชน ภาค
การเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน โดยทุกภาคสวนของสังคมตองมี
หลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย
1) หลักนิติธรรม ปฏิรูปกฎเกณฑกติกา ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรใหมี ความ
ชัดเจนสรางการยอมรับรวมกัน และสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) การสรางความโปรงใสในการกําหนดกฎเกณฑกติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน
การเขาถึงขอมูล
3) การเสริ มสรางกลไกสนั บสนุ นการมีส วนรว มของประชาชน เชน การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ การตั้งกองทุนเพื่อการทํางานของประชาชน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
4) การลดการใช ดุล ยพินิจ ในการปฏิบั ติงานของเจ าหน า ที่ เชน การกํา หนดขั้ น ตอน
กระบวนการระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว
ของ เพื่อลดการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
5) การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม คา
6) การขจัดโอกาสการทุจริตดวยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง เชน
การสรางกลไกการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) การริบทรัพย การชดใชทางแพง
7) ลดการแทรกแซงทางการเมือง เชน การแตงตั้งขาราชการระดับสูง และ คณะกรรมการ
รัฐวิ สาหกิ จ ดว ยระบบคุณธรรมและจริ ยธรรม 3. ยุทธศาสตร การปราบปราม เพื่ อปฏิรูป ระบบและ
กระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริตให มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบวาในปจจุบันมีองคกรอิสระที่ทําหนาที่ใน
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการ ปปช.การดําเนินงานของ
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หนวยงานขางตนยังประสบปญหาในการจัดการกับปญหาการ ทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ทั้งนี้
มาจากการเกิดขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกระจายเต็มพื้นที่ ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการปรับปรุงการ
บริหารราชการแผนดินครั้งใหญ ในชวงป พ .ศ.2545 ทําใหเกิดหนวยงาน รูปแบบใหมตามมาอีกจํานวนมาก
จนทําใหองคกรตรวจสอบมีภาระในการตรวจเพิ่มมากขึ้น เรื่องรองเรียนที่เกิด จากทั้งผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐมีเพิ่มมากขึ้น มีสํานวนคดีและผลการพิจารณา วินิจฉัยในสวนของ
คณะกรรมการ ปที่มากยิ่งขึ้น .ช.ป.จนเกิดเปนภาระงานคดีคั่งคางและลาชา จนสงผลกระทบตอ ความเชื่อมั่น
ของสังคมและประชาชนที่มีตอองคกรอิสระตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมี
การเรงรัด และพัฒนากระบวนการทํางานขององคกรอิสระเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่อง รอง
เรียนการทุจริตคอรรัปชันใหแลวเสร็จภายในระยะอันควร สามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลาที่จะกระทําการทุจริตคอรรัปชันขึ้นอีกในอนาคต
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน :
สรางสังคมสุจริต ตอตานสังคมทุจริตทุกรูปแบบ
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา และสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความโปรงใส สุจริต ลดขั้นตอนการท างานเกิด
ประโยชน ตอผูรับบริการ
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดeเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 90
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริตไมนอยกวารอยละ 90 (เชิงปริมาณ)
3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมี คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม รอยละ 90 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สั ง คมให เกิ ด ภาวะที่ ไ ม ท นต อ การทุ จ ริ ต โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารป อ งกั น และการสร า งสั ง คมด ว ยกระบวนการ
กล อมเกลาทางสั งคมในทุ กระดับ ช ว งวั ย ตั้งแตป ฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจ ริต และปลู กฝ ง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลา
ทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวมและเสริมสราง
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ใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและ ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ
แนวทางการดํ า เนิ น การตามกลยุ ท ธ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ เพื่ อ ให ทุ ก ส ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ ตอไป

24

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- บุคลากรทุกระดับมี 1. การประกาศ
1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 1. รอยละของความ
จิตสํานึกและพฤติ เจตนารมณ
จริยธรรม และความตระหนักรู สําเร็จในการปฏิบัติ
กรรมที่สามารถ
บริหารงานดวยความ ในการปองกันและปราบปราม งานตามแนวทาง
ปฏิบัติ
แยกแยะระหวาง ซื่อสัตยสุจรติ
การทุจริต
และกําหนดนโยบาย กิจกรรมยอย
ผลประโยชน
คุณธรรมและ
สวนตัวและ
 กิจกรรมการประกาศ
ผลประโยชนสวนรวม ความโปรงใสในการ เจตจํานงและกําหนดนโยบาย
"เขตสุจริต"
- ประพฤติตนเปน ดาเนินงาน
พลเมืองดี มีคุณธรรม
 กิจกรรมการประชา สัมพันธ
จริยธรรมสูการเปน
และเผยแพร คําประกาศ
บุคคลตนแบบ
เจตจํานง "เขตสุจริต" (สงไปยัง
สถาน ศึกษา + หนาเวป)
 กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณ
(ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย
"สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร
รัปชัน" ไปยังกลุมงานตางๆ
 กิจกรรมเขาแถวเคารพธง
ชาติ ทุกเชาวันจันทร
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ
และเผยแพร "ปฏิญญาเขต
สุจริต"
 กิจกรรมสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ แนวสรางสรรค
ในการตอตานการทุจริต (ทํา
VTR เขตสุจริต, แผนพับ)
 กิจกรรม จัดทําประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
(บาท)

500

720

500

10,000
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เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

2. สรางจิตสํานึกที่ตัว  กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง
บุคคลใหตระหนักรูถึง การปองกันการทุจริต (การเงิน
ปญหาและผลกระทบ บัญชี พัสดุ จัดซื้อจัดจาง)
ของการทุจริต ให  กิจกรรมลดการใชกระดาษ
ดํารงตนอยางมี
กิจกรรมบริหารจัดการขยะ
และใสใจสิ่งแวดลอม
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ
3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน
สวนรวมในการ
ดําเนินงาน
4. สงเสริมการสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอตานการทุจริต

ตัวชี้วัด

2. รอยละของ
จํานวนบุคลากร
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู
และไดรับการ
ปลูกฝงใหมีทัศนคติ
และคานิยมที่ไม
ยอมรับการทุจริต
 กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง 3. รอยละของ
การปองกันการทุจริต (การคิด จํานวนบุคลากร
แยกแยะระหวางผลประโยชน เปาหมายมี
สวนตนกับผลประโยชน
ความตระหนัก
สวนรวม)
และปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน
ทับซอน
 กิจกรรม รักษน้ํา รักษไฟฟา 4. รอยละของ
รวมใจประหยัดพลังงาน (จัดทํา จํานวนบุคลากรที่ได
แนวปฏิบัติตามมาตรการ
รบการพัฒนาความรู
ประหยัดพลังงาน ปดไฟ ปด เกี่ยวกับ
แอร ปดคอม)
คุณธรรมและ
 กิจกรรมทําความดี เพื่อ
จริยธรรม
สาธารณะ แบงปน ลด
และสามารถนา
ความเห็นแกตัว (ยึดหลัก
ความรูที่ไดรับไป
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ประยุกตใช
จิตสาธารณะ)
ในการปฏิบัติหนาที่
 กิจกรรมพัฒนาการใหบริการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยิ้มแยม
แจมใส ใสใจในบริการ (ทํา
แผนผังขั้นตอนระยะเวลาการ
ใหบริการ)

งบประมาณ
(บาท)
6,630

14,000

9,150

1,000
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม
เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงานของ หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เปาประสงค
1.สํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไป
ตาม เปาหมาย
หรือสูงกวา
เปาหมาย เพื่อ
ผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณคอรรัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศ ไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

กลยุทธ
1. พัฒนาและยกระดับ
การทํางานใหสอดคลอง
กับ การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ หนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน
ITA สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (การ
Recheck หนาเวปไซต
กอนใหคะแนน)
 กิจกรรมการประเมิน
ITA สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, ชี้แจง,
เตรียมความพรอมการ
ประเมิน)
3 กิจกรรมถอดบทเรียน
Best Practice การ
ประเมิน ITA Online
 กิจกรรม การประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับ
บริการ
2. ขับเคลื่อนนโยบาย การจัดทําแผน
และยุทธศาสตรดาน ปฏิบัติการปองกัน
การปองกันและ
และปราบปรามการ
ปราบปรามการทุจริต ทุจริตของสํานักงานเขต
และประพฤติมิชอบ พื้นที่การศึกษาประจําป
สูการปฏิบัติ
2564


ตัวชี้วัด
1. คาคะแนนเฉลีย่
การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปรงใสของ ส า
นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

งบประมาณ
(บาท)
1,500

30,000

2. หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
ประจําป 2564

1,000
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เปาประสงค
2. เสริมสราง
ภาพลักษณที่ดี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ดานการปองกันและ
ตอตานการทุจริต

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. สรางการรับรู
 กิจกรรมสราง
3. จํานวนรูปแบบ
เกี่ยวกับบทบาท
วัฒนธรรมองคกรใหม ใส การประชาสัมพันธ
หนาที่ และการ
ใจพอเพียง (สวน
ในดานการตอตาน
ดําเนินงาน ในดาน พอเพียง สพป.ชม.เขต 6) การ
การสงเสริมจริยธรรม  กิจกรรม 5 ส. (กลุม ทุจริต เพื่อสรางการ
และตอตานการทุจริต อํานวยการ เก็บภาพ รับรู
และเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม)
 กิจกรรมแจงขาวสาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผานทางเวป
ไซต (สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติหนาที่)
4. พัฒนารูปแบบ  กิจกรรมสราง
4. รอยละของความ
วิธีการ เนื้อหา สาระ วัฒนธรรมองคกรใหม ใส พึงพอใจของ
ใจสุขภาพ (ออกกําลัง ผูรับบริการ
และชองทางให
เหมาะสม สอดคลอง กายทุกวันพุธ)
ตอระบบบริหาร
กับความตองการของ
จัดการ
กลุมเปาหมายทุก
งานสื่อสารเพื่อ
ระดับ
ตอตาน
การทุจริต (ชองทาง/
การนําเสนอขอมูล)

งบประมาณ
(บาท)
5,000
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา "ปองกันการทุจริต"
(กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปงบประมาณ 2564
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และความตระหนักรู
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
กิจกรรมยอย
สพปเชียงใหม เขต.
1.1 กิจกรรมการจัดทํา
6 มีแผน
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่ ปฏิบัติการ ปองกัน
และ ปราบปราม
การศึกษา ประจําป 2564

เปาหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ
64 64 64 64 64 64 64 64 64

1,000

กลุมนิเทศ

การ ทุจริต
ประจําป 2564

1.2 กิจกรรมการประกาศ
เจตจํานงและกําหนดนโยบาย
"เขตสุจริต"

500

กลุมนิเทศ
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1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ
และเผยแพร คําประกาศ
เจตจํานง "เขตสุจริต" (สงไปยัง
สถานศึกษา + หนาเวป)

กลุม
อํานวยการ

28
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ
64 64 64 64 64 64 64 64 64

1.4 กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณ
(ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย
720
"สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร
รัปชัน" ไปยังกลุมงานตางๆ
1.5 กิจกรรมเขาแถวเคารพธง
ชาติ ทุกเชาวันจันทร
1.6 กิจกรรมการประชาสัมพันธ บุคลากรในเขต
500
และเผยแพร "ปฏิญญาเขต
พื้นที่รับรู
สุจริต"
รับทราบและ
ปฎิบัติตามได
ถูกตอง
1.7 กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง รอยละความรู ผูบริหาร ครูและ
การปองกันการทุจริต (การคิด ความเขาใจของผู บุคลากรทุกคน
แยกแยะระหวางผลประโยชน เขารับการอบรม มี
ความรูความเขาใจ
9,150
สวนตนกับผลประโยชน
ในเรื่องการปองกัน
สวนรวม)
การทุจริต มากขึ้น
รอยละ ๖๐

กลุมนิเทศ

กลุมนิเทศ
กลุมนิเทศ

กลุมกฎหมาย
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ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1.8 กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง
การปองกันการทุจริต (การเงิน
บัญชี พัสดุ จัดซื้อจัดจาง)
1.9 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ พฤติกรรมการทิ้ง ผูบริหาร ครูและ
และใสใจสิ่งแวดลอม
ขยะของบุคลากร บุคลากรทุกคน
ในสํานักงาน
จํานวนขยะ
ลดลง
1.10 กิจกรรมสรางสื่อ
จํานวนรูปแบบ
ประชาสัมพันธ แนวสรางสรรค การประชา
ในการตอตานการทุจริต
สัมพันธในดาน
(ทําVTR เขตสุจริต, แผนพับ) การตอตาน
การทุจริตเพื่อ
สรางการ รับรู

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ
64 64 64 64 64 64 64 64 64
6,630

14,000

10,000

กลุม
อํานวยการ
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1.11 กิจกรรมจัดทําประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

2. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิ
บาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
กิจกรรมยอย
2.1 กิจกรรมสรางวัฒนธรรม -รอยละของ บุคลากรทุกคน
องคกรใหม ใสใจพอเพียง (สวน บุคลากรมีความ
พึงพอใจการ
พอเพียง สพป.ชม.เขต 6)
ดําเนิน
-รอยละของ
ผลงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ

กลุมกฎหมาย

5,000

กลุม
อํานวยการ
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ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
2.2 กิจกรรมสรางวัฒนธรรม
องคกรใหม ใสใจสุขภาพ (ออก
กําลังกายทุกวันพุธ)
2.3 กิจกรรมทําความดี เพื่อ
สาธารณะ แบงปน ลด
ความเห็นแกตัว (ยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต
จิตสาธารณะ)
2.4 กิจกรรม 5 ส. (กลุม
อํานวยการ เก็บภาพ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรม)
2.5 กิจกรรม รักษน้ํา รักษ
ไฟฟา รวมใจประหยัดพลังงาน
(จัดทําแนวปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ปดไฟ ปดแอร ปดคอม)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ
64 64 64 64 64 64 64 64 64
กลุมพัฒนาฯ

กลุมสงเสริม

ทุกกลุม

กลุมนโยบาน
และแผน
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ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
2.6 กิจกรรมพัฒนาการใหบริการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ยิ้มแยมแจมใส ใสใจในบริการ
(ทําแผนผังขั้นตอนระยะเวลาการใหบริการ)
2.7 กิจกรรม การประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับ บริการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ
64 64 64 64 64 64 64 64 64
1,000

ทุกกลุม
กลุม
อํานวยการ

2.8 กิจกรรมลดการใชกระดาษ

กลุม
อํานวยการ

3.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA
Online)
กิจกรรมยอย
3.1 กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ, ชี้แจง, เตรียม
ความพรอมการประเมิน)

30,000

กลุมนิเทศ
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ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.2 กิจกรรมพัฒนาเกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(การ Recheck หนาเวปไซตกอนใหคะแนน)
3.3 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice
การประเมิน ITA Online
3.4 กิจกรรมแจงขาวสารของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาผานทางเวปไซต (สรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติหนาที่)
รวม

เปาหมาย

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ
64 64 64 64 64 64 64 64 64
1,500

กลุมนิเทศ +
ICT
กลุมนิเทศ
กลุม
อํานวยการ

80,000
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมยอย
1.1 กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป 2564
1.2 กิจกรรมการประกาศเจตจํานงและกําหนดนโยบาย "เขตสุจริต"
1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร คําประกาศเจตจํานง "เขตสุจริต" (สงไป
ยังสถานศึกษา + หนาเวป)
1.4 กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณ (ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย “สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรรัปชัน” ไปยังกลุมงานตางๆ
1.5 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ ทุกเชาวันจันทร
1.6 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร "ปฏิญญาเขตสุจริต"
1.7 กิจกรรมอบรมความรูเรื่องการปองกันการทุจริต (การคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม)
1.8 กิจกรรมอบรมความรูเรื่องการปองกันการทุจริต (การเงิน บัญชี พัสดุ จัดซื้อจัดจาง)

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1,000

กลุมนิเทศ

500
-

กลุมนิเทศ
กลุมอํานวยการ

720

กลุมนิเทศ

500

กลุมนิเทศ
กลุมนิเทศ

9,150

กลุมกฎหมาและคดี

6,630

กลุมการเงิน
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
1.9 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ และใสใจสิ่งแวดลอม
1.10 กิจกรรม จัดทําประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 :
2. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก กิจกรรมยอย
2.1 กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจพอเพียง (สวนพอเพียง สพป.ชม.เขต 6)
2.2 กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจสุขภาพ (ออกกําลังกายทุกวันพุธ)
2.3 กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว (ยึดหลักพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะ)
2.4 กิจกรรม 5 ส. (กลุมอํานวยการ เก็บภาพ และเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม)
2.5 กิจกรรม รักษน้ํา รักษไฟฟา รวมใจประหยัดพลังงาน (จัดทําแนวปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน ปดไฟ ปดแอร ปดคอม)
2.6 กิจกรรมพัฒนาการใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยิม้ แยมแจมใส ใสใจใน
บริการ (ทําแผนผังขั้นตอนระยะเวลาการใหบริการ)
2.7 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูรับ บริการ
2.8 กิจกรรมลดการใชกระดาษ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

14,000

กลุมอํานวยการ

-

กลุมกฎหมายและคดี

5,000
-

กลุมอํานวยการ
กลุมพัฒนาบุคลากร
กลุมสงเสริมฯ

-

ทุกกลุม

-

กลุมนโยบายและแผน

1,000

ทุกกลุม

-

กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

โครงการ/กิจกรรม
3.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
กิจกรรมยอย
3.1 กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประชุมเชิงปฏิบัติการ,
ชี้แจง, เตรียมความพรอมการประเมิน)
3.2 กิจกรรมพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(การ Recheck หนาเวปไซตกอนใหคะแนน)
3.3 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice การประเมิน ITA Online
3.4 กิจกรรมแจงขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานทางเวปไซต (สราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่)

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

30,000

กลุมนิเทศ

1,500

กลุมนิเทศและกลุม ICT

-

กลุมนิเทศ
กลุมอํานวยการ
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ชื่อโครงการ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองจุดเนน สพฐ.ที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมอํานวยการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน 2563 – ธันวาคม 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคน ที่ไดทรง
เนนย้ําแนวทางการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชและมี
ความสุข โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติ
ประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล กาวไปอยางเปนขั้นเปนตอน อยางถูกตองตาม
หลักวิชา และการมีคุณธรรมเปนกรอบในการคิดและการกระทํา สามารถประยุกตใชในทุกมิติชีวิต ทุกภาคสวน
และทุกดานของการพัฒนา เพื่อใหสังคมสวนรวมอยูรวมกันอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไปพรอมกันอยาง
มั่นคงและยั่งยืน หลักการและนโยบายที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหโครงการปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ ไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข
2.2 เพื่อสงเสริมใหหนวยงานเปนศูนยตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางเครือขายนําไปสูการปฏิบัติ
3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 65 คนตอการ
ปลูกพื้นผักสวนครัว พื้นที่การดําเนินงาน 1 ไร

เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูการพัฒนางานองคการ
ครอบครัว และชุมชน
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4. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมที่ 1
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ เผยแพรความรูใหกับบุคลากรใน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอมแบง
พื้นที่และหนาที่ความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2
บุคลากรแตละกลุมดําเนินการปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมที่ 3
ประเมินผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

มกราคม 2563 –
กันยายน 2563
กลุมอํานวยการ

กันยายน 2563

ธันวาคม 2563

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ เผยแพรความรู
ใหกับบุคลากรในการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอมแบงพื้นที่
และหนาที่ความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2
บุคลากรดําเนินการปลูกผักสวนครัว
- พันธุพืช
- ปุย
- วัสดุเพาะชํา
- อุปกรณในการขยายพันธุพืช
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
5. การประเมินผล

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน
คาใชสอย

วัสดุ

รวม

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจการดําเนิน - การประเมิน
รอยละของผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
- ประเมินตามสภาพจริง ณ สถานที่

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมิน
- ตรวจผลประเมิน

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานสูการพัฒนาองคการ ครอบครัว และชุมชน
6.2 สามารถพัฒนาเปนตนแบบในการพัฒนาสูโรงเรียน
6.3 สภาพแวดลอมภูมิทัศนมีการปรับปรุงพัฒนาใหนาอยูสงผลตอการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจใหผู
มาติดตองานยิ่งขึ้น
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

ความเห็นของผูอํานวยการกลุม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ที่กํากับดูแลกลุม
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ

(นายนพพร เดชชิต)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.

(ลงชื่อ)

(นายสมพงศ พรมจันทร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมความรูการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตรชาติพ.ศ.2561-2580 ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 35. การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมี
การเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน
กลยุทธที่ 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไม
พึงกระทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) เปาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวม
จากประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายสพฐ.
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มฐ. ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่
๓ การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ............................โครงการใหม........................................................
ผูรับผิดชอบโครงการ ...................นายณัฏฐวัฒน วงศใยมูล นิติกรชํานาญการ..............
ระยะเวลาดําเนินการ ...................1 กุมภาพันธ 2564 – 30 กันยายน 2564...................
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๑. หลักการและเหตุผล
การดําเนินการตางๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเปนไปตามระเบียบกฎหมาย เปนธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดคุมคาตามหลักธรรมาภิบาล ปจจุบันยังพบวามีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน
ถูกรองเรียนและถูกตรวจสอบในเรื่องการทุจริต ในการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ อันสงผลเสียหาย และ
กระทบตอภาพลักษณองคกรและประเทศชาติเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อเปนการรวมกันสรางเครือขายในการ
ปองกันการทุจริตอยางจริงจัง และเปนการบูรณาการแผนปฏิบัติใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม เขต 6 จึงเห็น ควรจัดโครงการอบรมความรูการปองกัน การทุจ ริต
ปงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภาครัฐ และเครือขายเฝา
ระวังการทุจริต ไดตระหนักถึงความรายแรงของการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะผลกระทบจากการทุจริตที่มีตอ
ประเทศชาติ และรวมกันสรางภาคีเครือขายปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงปญหาในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น
2.2 เพื่อเสริมสรางความเขาใจในเรื่องการปองกันการทุจริต และสรางศักยภาพดานการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันการทุจริต
2.3 เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน และใชในชีวิตประจําวันได อันเกิด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ขอคิดเห็น สะทอนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหวางผูเขารวม
อบรมและวิทยากร
๓. เปาหมาย
๓.๑ ขาราชการและพนักงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 50 คน
๓.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือขายพัฒนาการศึกษาทุกเครือขาย
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
การฝกอบรมใหความรู จํานวน 1 วัน
1 กุมภาพันธ 2564 –
บรรยายในเรื่อง สถานการณปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 30 กันยายน 2564
ในประเทศไทย , การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) , การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม , การมีสวนรวมในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต , การระดมความคิด พลัง
เครือขายตอตานการทุจริต , การแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
สรางเครือขายเฝาระวังและปองกันการทุจริต และการ
สรุปผล ถอดบทเรียนการเรียนรู

ผูรับผิดชอบ
กลุมกฎหมายและคดี
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ การบรรยาย ใหความรูใน
เรื่อง สถานการณปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นในประเทศไทย , การ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)
๑.๒ การบรรยาย ใหความรูใน
เรื่อง การคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม , การมีสวน
รวมในการเฝาระวังและปองกัน
การทุจริต
กิจกรรมที่ ๒
๑.๑ กิจกรรมระดมความคิด พลัง
เครือขายตอตานการทุจริต การ
๑.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสรางเครือขายเฝาระวังและ
ปองกันการทุจริต และการสรุปผล
ถอดบทเรียนการเรียนรู.
รวม

เงินงบประมาณ
เงินนอก
รวม
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
รวม งบประมาณ
3,600 5,000 550 9,150
9,150

3,600 5,000

550 9,150

9,150

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงคุณภาพ รอยละความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม มี
ความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันการทุจริต มากขึ้นรอยละ
๖๐

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ

วิธีการประเมิน
การทําแบบทดสอบวัด
ความรูกอน-หลังการ
อบรม

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบความรู Pre
Test /Post Test
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7.1 ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงปญหาในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น
7.2 ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจในเรื่องการปองกันการทุจริต และสรางศักยภาพดานการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันการทุจริต
7.3 ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ขอคิดเห็น
สะทอนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหวางผูเขารวมอบรมและวิทยากรไปใชในการปฏิบัติงาน และใชใน
ชีวิตประจําวันได
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม
.......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต ๖ ที่กํากับดูแลกลุม
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
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ชื่อโครงการ บริหารจัดการขยะ และใสใจสิ่งแวดลอมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1
ขอที่ 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ขอที่ 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการยอย
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายชาญชัย แสงกร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงานภาครัฐมี
การดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวย ภายใต “โครงการทํา
ความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” กิจกรรม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
กําหนดเปนตัวชี้วัดเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อใหทุกหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสํานักงานและพื้นที่
ของหนวยงาน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกภาคเอกชนและประชาชน ในการมีสวนรวมการปองกันและแกไขปญหา
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เห็นความสําคัญของการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถบรรลุเปาหมาย
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จึ งไดจั ดทํา โครงการบริ หารจัดการขยะ และใสใจสิ่งแวดลอมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีการดําเนินงานดานการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสํานักงานและพื้นที่บริเวณรอบ ๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6
๒.๒ เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีจิตสํานึก มี
ความรู ความเขาใจ คัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง
๒.๓ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และการใชประโยชนจากขยะ
มูลฝอย
2.4 เพื่อนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนอยางคุมคา
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๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1)
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จํานวน 64 คน
2) อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และบริเวณ
พื้นที่โดยรอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
3.2 เชิงคุณภาพ
1)
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 มีความรู ความเขาใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีรอยละ 100
2)
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ผานการประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะในหนวยงานภาครัฐในระดับคะแนน 5
คะแนน
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
๑ กิจกรรมที่ 1 สรางจิตสํานึกรักษโลก
ตุลาคม 2563 – กันยายน
1)
แต ง ตั้ ง คณะทํ า งาน จั ด ทํ า สื่ อ (ป า ยไวนิ ล )
2564
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ขั้นดําเนินการ
2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จํานวน 64 คน ในรูปแบบ KM
3) ประเมินความรูที่ไดรับจากรูปแบบ KM
2 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการรวมพลังคัดแยกขยะมูลฝอย ตุลาคม 2563 – กันยายน
1) รณรงคเพื่อปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึกในการลด
2564
และใชประโยชนจากขยะมูลฝอย
2) คัดแยกขยะมูลฝอย
3) ติดตามการดําเนินงาน
4) สรุปรายงานผลการดําเนินการ
3 กิจกรรมที่ 3 สรางจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม
ตุลาคม 2563 – กันยายน
1) ประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมสร า งจิ ต สํ า นึ ก ใส ใ จ
2564
สิ่งแวดลอม
2) สนับสนุนบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 แตงกายชุดพื้นเมือง (ทุก
วันศุกรของสัปดาห) ใชปนโต กลองใสอาหาร ตะกรา
ถุงผา หรือภาชนะบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) กิจกรรม 5 ส
4) สรุปรายงานผล

ผูรับผิดชอบ
นายชาญชัย แสงกร
นางสาวณัฐชา ทองตะเภา

นายชาญชัย แสงกร
บุคลกรกลุมอํานวยการ

นายชาญชัย แสงกร
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ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
4 กิจกรรมที่ 4 กําจัดขยะเปยก(เศษอาหาร) โดยนําไปใช ตุลาคม 2563 – กันยายน บุคลกรกลุมอํานวยการ
ประโยชนในการทําปุยหมัก
2564
1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก (เศษอาหาร)
ไปใชในการทําปุยหมัก
2) จัดซื้อวัสดุทําปุยหมัก ไดแก
- ถังน้ํา ขนาดบรรจุ 40 ลิตร 4 ถัง
- กากน้ําตาล 4 แกลลอน
3) จัดทําปุยหมัก
4) สรุปรายงานผล
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑ กิจกรรมที่ 1 สรางจิตสํานึกรักษโลก
1) จัดทําสื่อ (ปายไวนิล) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
จํานวน 2 ปาย ราคาปายละ 400 บาท (ขนาด 120 x
240 ซม.)
2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
จํานวน 64 คน ในรูปแบบ KM เปนเวลา 1 วัน
- คาอาหารวาง (35 บาท x 64 คน x 2 มื้อ)
- คาอาหารกลางวัน (80 บาท x 64 คน x 1 มื้อ)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการรวมพลังคัดแยกขยะมูลฝอย
1) รณรงคเพื่อปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึกในการลดและ
ใชประโยชนจากขยะมูลฝอย
2) จัดซื้อถังขยะสําหรับคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 4 ถัง
ราคาถังละ 500 บาท (ขนาดบรรจุ 70 ลิตร)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
3 กิจกรรมที่ 3 สรางจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม
1) แตงกายชุดพื้นเมือง (ทุกวันศุกรของสัปดาห) ใชปนโต
กลองใสอาหาร ตะกรา ถุงผา หรือภาชนะบรรจุภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
2) กิจกรรม 5 ส
3) จัดซื้อถุงผา จํานวน 64 ใบ ราคาใบละ 30 บาท
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

รวม

800

800

4,480
5,120
10,400

4,480
5,120
10,400

2,000

2,000

2,000

2,000

1,920
1,920

1,920
1,920
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ที่

กิจกรรม/รายการ

4 กิจ กรรมที่ 4 กํา จั ดขยะเป ย ก(เศษอาหาร) โดยนําไปใช
ประโยชนในการทําปุยหมัก
1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก (เศษอาหาร) ไปใชใน
การทําปุยหมัก
2) จัดซื้อวัสดุทําปุยหมักชีวภาพ
- ถังน้ําพลาสติกพรอมฝาปด ขนาด 40 ลิตร
จํานวน 4 ถัง ราคาถังละ 250 บาท)
- กากน้ําตาล 5 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 150 บาท
3) สรุปรายงานผล
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
*ขอถัวจายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

รวม

1,000

1,000

750

750

1,750 1,750
10,400 5,670 16,070

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 รอยละของบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในการลด สอบถาม
และคัดแยกขยะอยางถูกวิธี
6.2 ระดับความสําเร็จของการลดและคัดแยกขยะใน
ตรวจสอบรายการ
หนวยงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สามารถลดปริมาณขยะ
7.๒ บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะและสามารถลดแยกขยะกอนทิ้งไดถูกตอง
7.๓ บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เกิดความรวมมือ
ในกิจกรรม และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
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ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)......................................................................
ตําแหนง....................................................................
ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................................
ตําแหนง....................................................................
ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6 ที่กํากับดูแลกลุม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................................
ตําแหนง....................................................................
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................................
ตําแหนง....................................................................
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ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ....
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ตัวบงชี้ที่ .....
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
๑. หลักการและเหตุผล
ในการบริ ห ารจั ด การด า นการศึ ก ษา บุ ค ลกรทางการศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ถือได วา เป นบุ คคลที่มีสว นสํ าคั ญในการสนับ สนุน ใหการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาใหเ ปน ไป
ตามเปาหมาย ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและลูกจางในสํานักงาน จึงไดจัดทําหลักสูตรและดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการ ลูกจาง ในสังกัด
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๒.๒ เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะและในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน
๒.๓ เพื่อใหภารกิจการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่ อ ให การบริ ห ารงานของ สํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาเชีย งใหม เขต ๖
เปนไปดวยความเรียบรอย
๒.๓ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ดานการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๓. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ประกอบดวย
๓.๑.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.1.3 ผูอํานวยการกลุม
๓.1.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3.2 เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ ไดรับการพัฒนาใหเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จขององคกร รวมทั้งปฏิบัติงาน
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6

ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2563 –
กันยายน 2564

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ
(จํานวน 20 คน)
- คาอาหาร
(1 มื้อ x 80 บาท x 20 คน)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(1 มื้อ x 35 บาท x 20 คน)
กิจกรรมที่ 2
1.2 ดําเนินการพัฒนา ฯ
- คาอาหาร+อาหารวางและ
เครื่องดื่ม
1,000
- คาพาหนะวิทยากร
- คาตอบแทนวิทยากร
3,600
รวม
4,600
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
๖. การประเมินผล

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ

1,600

-

700

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1,600

-

1,600

700

-

700

9,150

-

9,150

1,000
3,600
16,050

-

1,000
3,600
16,050

9,150
11,450

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๖.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีความ
เขาใจ ในกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงระบบการทํางาน
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถนํ า เครื่ อ งมื อ แล ะ
กระบวนการ ไปใช ใหเกิดประโยชน ในงานของตนเองได
๖.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชีย งใหม เขต ๖ มี

-

วิธีการประเมิน
การสํารวจ

เครื่องมือที่ใช
แบบสํารวจ
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สมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูที่ดี
สามารถนําไป พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ได
๖.๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีทักษะ
เชิ งปฏิบั ติงาน ทั กษะดานมนุษยสัมพัน ธและทักษะดาน
กระบวน การคิด สามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ แต ล ะระดั บ มี ค วามรู ความเข า ใจ ในกระบวนการพั ฒ นา สามารถปรั บ ปรุ ง ระบบการทํ า งาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ มีสมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูที่ดี สงผลใหคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สูงขึ้น
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ มีทักษะเชิงปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานกระบวนการคิด สามารถปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ที่กํากับดูแลกลุม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

(นายจิรเมธ จันทบูรณ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

(นายสมพงศ พรมจันทร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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55

56

ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธเชิงรุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ยุทธศาสตรชาติพ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานที่ 8 แผนปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) เปาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมี
สวนรวมจากประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ ๘ : เสริมสราง
ความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
นโยบายสพฐ. ที่
นโยบายที่ 4 ดานประสิทธิภาพ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1

การบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

โครงการใหม
นางสาวณัฐชา ทองตะเภา นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นายปริวฒ
ั น ไชยวงค เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ระยะเวลาดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีหนาที่ในการจัดการศึกษาทั้ง
ระดับกอนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมีสถานศึกษาใน
สังกัดจํานวน 100 แหง และเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย การประชาสัมพันธรูปแบบสื่อ
อิเลคทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในทิศทางการจัดการศึกษา เผยแพร
ประชาสัมพันธที่ถูกตองตรงกันสงผลถึงการใหความรวมมือ และเปนแหลงขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
ผูใชงานที่เกี่ยวของทุกระดับ จึงเปนที่มาของโครงการนี้
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพดานการประชาสัมพันธและเกิดผลดีกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
2.2 เพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
2.3 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 6
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2.4 เพื่อสรางภาพลักษณขององคกรและเชื่อมความสัมพันธความเขาใจอันดีระหวางองคกร
กับกลุมเปาหมายและบุคคลทั่วไป
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
3.1 ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ
- เว็บไซต สพป.เชียงใหม เขต ๖ ลงขาวจํานวน 1 – 5 ครั้ง/สัปดาห
- facebook
ลงขาวจํานวน 1 – 5 ครั้ง/สัปดาห
- Line
สงขาวจํานวน 1 – 5 ครั้ง/สัปดาห
3.2 โรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประชาชนทั่วไป
เชิงคุณภาพ
การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6 ถูกตอง เปนปจจุบัน สรางความเขาใจใหแกผูที่เกี่ยวของ ตรงกัน
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. การจัดทําเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
2. จัดทํา VTR กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทําและ
บริหารจัดการเว็บไซตสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
2. กิจกรรมที่ 2 จัดทํา VTR
กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด
2 ชุด
รวม

ระยะเวลาดําเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ

ผูรับผิดชอบ
นางสาวณัฐชา ทองตะเภา
นายปริวฒ
ั น ไชยวงค

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

10,000

10,000

-

20,000
30,000

20,000
30,000

-

รวม

10,000

20,000
30,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1ความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .
สอบถาม
6 ประถมศึกษาเชียงใหม เขต
.2ความพึงพอใจที่มีตอ VTR ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอบถาม
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถามออนไลน
แบบสอบถามออนไลน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ เกิดความเขาใจตรงกันใน
การรับขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
ความเห็นของผูอํานวยการกลุม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ที่กํากับดูแลกลุม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
ตําแหนง...............................................
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ชื่อโครงการ การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกป
สอดคลองกับนโยบาย
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนหนวยงานทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อําเภอ คือ อําเภอจอมทอง
อํ า เภอแม แจ ม อํ า เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการพั ฒ นาส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาให
ประชากร วัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพเทาเทียมกัน
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม รับจาง เปนหลัก ทําใหรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว
และสงเสริ มสนับสนุนใหนักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือสูงกวาได และสงผลใหผูปกครอง
ไมสามารถสงเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ ปจจัยตางๆ เพิ่มใหนักเรียนไดเรียนตามศักยภาพ ทําใหครอบครัว
ตองอาศัยแรงงานจากบุคคลในครอบครัว บางครั้งนักเรียนตองไปชวยผูปกครองเปนแรงงานในภาคเกษตรกร
ทําใหสงผลกระทบตอการเรียน หรือไมสามารถมาเรียนไดเต็มที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําโครงการ การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อระดมทุนการศึกษาใหนักเรียนที่มีฐานะยากจนไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
หรือขั้นพื้นฐาน
2. ระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมสนับสนุนนักเรียนยากจนไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และหรือขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่เขาขายตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ
3. เปาหมาย
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
1

2

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
การวางแผนการดําเนินงาน (P)
ศึกษาวิธีการระดมทุน และเอกสารการออกใบอนุโมทนาบัตร
ตางๆ
ดําเนินการพัฒนา (D)
2.2 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอรับการบริจาค/เปดบัญชี
ระดมทุน
2.2 ตรวจสอบงบประมาณและวัสดุอุปกรณ ที่ไดรับการบริจาค
2.3 แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการขอรับทุน
2.4 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควร
ไดรับการชวยเหลือ
2.5 แจงผลการพิจารณาผูไดรับทุนการศึกษา

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. 63 – ม.ค. 64 กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
ม.ค. – ก.ย. 64
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
ม.ค. – ก.ย. 64
ม.ค. – ก.ย. 64
พ.ค. – ก.ย. 64

2.6 มอบทุนการศึกษา

3

การตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน (C)

ภายใน 1 สัปดาห
หลังการพิจาณา
ภายใน 3 วันหลัง
ไดรับทุน
ภายใน 1 สัปดาห
หลังไดรับทุน
ม.ค. – ก.ย. 64

4

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ก.ย. 64

2.7 บันทึกชื่อผูไดรับทุนในทะเบียนทุน

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

6. การประเมินผล
ความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบรายงานผลใน

1. นักเรียนที่มีฐานะยากจนและเขาขายตองไดรับการชวยเหลือ - ตรวจสอบขอมูลการรับ
เปนพิเศษไดรับการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือ

บริจาค

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตรวจสอบขอมูลผูรับทุน

1. แนวทางการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา

ระดมทุนและทรัพยากร

-

รูปแบบเอกสาร

- การสังเกต
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ทางการศึกษา

- การสัมภาษณ
- แบบรายงานผล
ในรูปแบบเอกสาร

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนที่มีฐานะยากจนไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและหรือขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนที่เขาขายไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ ไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
หรือขั้นพื้นฐาน
ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นางสาววนิดา ตุนติ๊บ)
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

(นางทองสุข ปยะวงษ)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6 ที่กํากับดูแลกลุม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

(นายนพพร เดชชิต)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

(นายสมพงศ พรมจันทร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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ชื่อโครงการ อบรมใหความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สําหรับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง
นโยบาย สพฐ. ที่ .................................................................................................................................................
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 11 มีนาคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
ดวย กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกลุมงานมีหนาที่เกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลการใชจายเงินของหนวยงานภายในสํานักงานเขตฯ และสถานศึกษาในสังกัดใหเปนไปโดย
ถูกต อง มี วิ นั ย คุ มค า โปร งใส และสามารถตรวจสอบได โดยดําเนิน ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางที่
หนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ตลอดจนใหคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ
การดําเนินการเกี่ยวกับคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพการ
การดําเนินงานดานบัญชี การเงิน และพัสดุ บุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จึงจําเปนตองมี
ความรูความเข า ใจในกฎระเบีย บด า นการเงิน การคลังของทางราชการ ตองมีร ะบบการบริห ารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภ าพ โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อเป น กลไกในการบริห ารงานใหบ รรลุ ผลสํ าเร็จ ตามเป าหมาย
สอดคลองกั บ พระราชกฤษฎี กาวา ดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 การ
ปฏิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอน การปฏิบัติที่ละเอียด ซึ่งสวน
ราชการตองถือปฏิบัติและดําเนินการใหถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อมิใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ รวมถึงเพื่อมิใหเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากระเบียบกําหนด ยังเปน
สอดคลองกับ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
0
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Transparency Assessment : ITA) ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการ
เบิ กจ ายเงิน และระบบการเงิน การคลั ง เพื่อใหการเบิกใชจายเงิน ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาฯ เกิ ด
ประโยชนตอทาง ราชการสูงสุด และรักษาไวซึ่งวินัยทางการคลัง ซึ่งกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยได
ตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สําหรับ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรม เขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึง
เขาใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน ได
อยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการบริหารงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรม สามารถระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการปฏิบัติงานได
2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณในการปฏิบัติงาน
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สามารถเขาใจในกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงเขาใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ไดอยางถูกตอง สามารถนําไปปรับใชในการบริหารงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สามารถระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการปฏิบัติงานได และนําความรูที่ไดมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณในการปฏิบัติงาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ที่
1
2
3
4

5

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
กิจกรรม
เสนอโครงการ/กิจกรรม
ประชุมบุคลากรกลุมการเงินฯ วางแผนและมอบหมายหนาที่
จัดทํารูปแบบการนําเสนอเพื่อใชในการอบรมฯ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สําหรับ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารการเงินฯ
กลุมบริหารการเงินฯ
กลุมบริหารการเงินฯ
กลุมบริหารการเงินฯ

มีนาคม 2564

กลุมบริหารการเงินฯ
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

1 ประชุมบุคลากรกลุมการเงินฯวางแผนและมอบ
หมายหนาที่คณะทํางาน (คาเบี้ยเลี้ยง 8x120)
2 เอกสารการนําเสนอเพื่อใชในการอบรมฯ
4 อบรมใหความรู
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน (8x120)
- คาอาหารวางผูปฏิบัติ (50x35)
5 สรุป ประเมินผล และรายงานผลฯ (8x120)
รวม
หมายเหตุ
ขอถัวจายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
960

รวม
960

2,000

2,000

2,000

960
1,750
960
6,630

960
1,750
960
4,630

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของบุคลากรผูเขารับการอบรมเขาใจในเจตนารมณของ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงเขาใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการและ
สิทธิป ระโยชน ไดอยางถูกต อง และสามารถนําไปปรับ ใชในการ
บริหารงาน ได
2. รอยละบุคลากรผูเขารับการอบรม สามารถระบุปญหาอุปสรรค
และแนวทางการแกไขในการปฏิบัติงานได

วิธีการประเมิน
- การสํารวจ
-การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบสํารวจ
-แบบสอบถาม

-การสังเกต

-แบบสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 บุคลากรที่เขารับการอบรม มีเขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึง
เขาใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน ได
อยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการบริหารงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.2 บุคลากรที่เขารับการอบรม สามารถระบุป ญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการ
ปฏิบัติงานได
7.3 บุคลากรที่เขารับการอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
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ผูเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)................................................
( นางสาวปทนา ยานะแกว )
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
( นางสาวเรณู อุตรชัย )
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6 ที่กํากับดูแลกลุม
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
( นายวิริยะ วรายุ )
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
( นายสมพงศ พรมจันทร )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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ชื่อโครงการ
พัฒนาภารกิจสูคุณธรรมและความโปรงใส
ยุทธศาสตรชาติพ.ศ.2561-2580 ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 35. การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานที่ 11 แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมี
การเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน
กลยุทธที่ 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไม
พึงกระทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) เปาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวม
จากประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายที่ 10 : การสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายสพฐ.
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มฐ. ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่
๓ การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการยอย
นางสาวภาวิณี คําแผน
มีนาคม – กันยายน 2564
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1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางเขตสุจริตใหประสบความสําเร็จจะตองสราง
ภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รับรูของสังคม กอใหเกิดความศรัทธา ความรวมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจใน
การดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายรวมทั้งปลุกกระแสใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคล ใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรูแ ละมีคณ
ุ ลักษณะ 5 ประการของความซื่อสัตยสุจริต กอใหเกิดความผูกพันระหวางองคกร
กับผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียรวมทั้งสาธารณชน โดยมีกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเขตสุจริตเปน
แนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรทุกฝาย ทั้งนี้ตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได ตามกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงจัดทําโครงการฯ นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลักของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดหาสัญลักษณที่แสดงถึงการดําเนินงานของเขตสุจริต
3. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน กิจกรรมของหนวยงานไปยังผูเกี่ยวของและสาธารณชน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะบุคลกากรเขตสุจริต
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
จํานวน 64 คน
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีภาพลักษณของสํานักงานที่นาเชื่อถือ
ศรัทธายิ่งขึ้นบุคลากรมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของเขตสุจริต ผูมีสวนไดสวนเสียผูเกี่ยวของทราบขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามากยิ่งขึ้นและมีความพรอมในการรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. การเสริมสรางภาพลักษณในสํานักงานเขตพื้นที่

ระยะเวลาดําเนินงาน
มีนาคม – กันยายน

5. งบประมาณ
งบดําเนินงาน จํานวน 15,700.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบ
แทน

เงินงบประมาณ
ใชสอย วัสดุ

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสราง
ภาพลักษณในสํานักงานเขตพื้นที่
1.1 .จัดทําสัญญาลักษณโครงการ
1.2 จัดทําแผนพับโครงการ
1.3 กิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติ
รวม
หมายเหตุ : -ขอถัวจายทุกรายการ
7. การประเมินผล

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

5,000 5,000
5,000 5,000
10,000 10,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
รอยละของบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน สังเกต
รอยละของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอบถาม
รอยละบุคลากรที่มีเจตคติตอการทํางานใหแกองคกร
สํารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสํารวจ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เสริมสรางประสบการณใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ มีจิตสํานึก ในการปฏิบัติงานใหแก
องคกรอยางเต็มใจ เต็มความรู เต็มความสามารถ
8.2 องคกรมีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในระดับสูง ไดรับการรับรอง/ยอมรับเปนเขตพื้นที่สุจริต
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
นางสาวภาวิณี คําแผน
ตําแหนง ศึกษานิเทศก
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ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
นางสาวเกษแกว ปวนแดง
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ความเห็นของรองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 ที่กํากับดูแลกลุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
นายจิรเมธ จันทบูรณ
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
นายสมพงศ พรมจันทร
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
ที่ 6๓/2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔
****************************

ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ไดมีการขับเคลื่อนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตั้งแตปการศึกษา๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน และมีนโยบายในการ
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง ในป ง บประมาณ ๒๕๖๔ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จะไดกําหนดนโยบายโคร/งการกิจกรรม การปองกันและปราบปรามกาทุจริตซึ่งมา/
จากการวิเคราะหความเสี่ยง ระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวมและผลประโยชนทับซอน เพื่อนํา
แบบ ปผล การวิเคราะหดังกลาว เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูป
๒ ประจําปงบประมาณ๕๖๔ สําหรับขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนใชเปนแนวใน
การปฏิบัติ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้
๑.

นายสมพงศ พรมจันทร

2.
3.
4.
5.
๖.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายจิรเมธ จันทบูรณ
นายวิริยะ วรายุ
นายนพพร เดชชิต
นางสาวเกษแกว ปวนแดง
นางสาวเรณู อุตรชัย
นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชยั
นางพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์
นางสมพร รุจิเลิศ
นางทองสุข ปยะวงษ
นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป
นายณัฏฐวัฒน วงศใยมูล
นางพรรณี กันใหม
นางสาวภาวิณี คําแผน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการ สพป๖เชียงใหม เขต .
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการ สพป6 เชียงใหม เขต.
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการ สพป6 เชียงใหม เขต.
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พศ.2564

(พรมจันทร นายสมพงศ )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

