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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3    
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ภายใต้
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมา       

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ  นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมา 
  การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและ
เปนอุปสรรค สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริต
ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมาก
ข้ึนตัวอยางเชน การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย 
และสงผลกระทบทางลบ ในวงกวาง   
 รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดาน      
การสงเสริม การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรี ของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร 
หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ จัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาวใชเวลานาน ซํ้าซอนและ เสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) ซ่ึงเปนกรอบทิศ
ทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริต
ของรัฐบาล ท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ัน ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับ       
การพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยให ประชาชนมีบทบาทสําคัญ       
ในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและ กลไกท่ีมีอิสระ
อยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดาน         
การ ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจาก
สถานการณ      การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจากการแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและสถานการณการดําเนินงาน ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 
โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือ สถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญ
อยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให เขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแต
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กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสู การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ  
ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง 
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจรติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรม    
การตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐาน เทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมท่ี
ไมทนตอการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ ตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 3  คือ ประเทศไทยมี
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนท่ียอมรับจากท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ  4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  ยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี ้
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เปนกรอบทิศทาง ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายสําคัญ อันจะสงผลให การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดนอยลง 
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ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต
และเปนกลไก ในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดย
ใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใชประเมินสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได
เริ่มดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนตามลําดับ   
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment:  ITA) เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ต้ังแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมท่ีสะทอนไดจากการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (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) 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก  
 1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based) 
 2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal) 
 3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   
ป 2560 - 2563 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563  แสดงดังนี้ 

หนวยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 75.77 85.57 92.35 82.20 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 84.92 85.12 92.50 93.40 

คะแนนรายตัวช้ีวัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ป 2563  

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  )Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   ราย
ตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ .ศ . 2563 แสดงรายละเอียดดังนี้  

ปงบประมาณ 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 1 

กา
รป

ฏบิั
ติห

นา
ที่ 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 2 

กา
รใช

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 3 

กา
รใช

อํา
นา

จ 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 4 

กา
รใช

ทร
ัพย

สิน
ขอ

ง
รา

ชก
าร

 
ตัว

ชี้วั
ดที่

 5 
กา

รแ
กไ

ขป
ญห

าก
าร

ทุจ
ริต

 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 6 

คุณ
ภา

พก
าร

ดํา
เนิน

งาน
 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 7 

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พก
าร

สื่อ
สา

ร 
ตัว

ชี้วั
ดที่

 8 
กา

รป
รบั

ปร
ุงระ

บบ
กา

ร
ทํา

งาน
 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 9 

กา
รเป

ดเผ
ยข

อม
ูล 

ตัว
ชี้วั

ดที่
 10

 กา
รป

อง
กัน

กา
รทุ

จร
ติ 

รอ
ยล

ะเฉ
ลีย่

 

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
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  )Integrity and Transparency Assessment: ITA) รอยละเฉลี่ย 82.20   

ซ่ึงลดลงจากปงบประมาณ 2562  รอยละเฉลี่ย 10.15  มีเพียงตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เทานั้นท่ีมี
คารอยละเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.67  สวนตัวชี้วัดอ่ืนมีคารอยละเฉลี่ยลดลงทุกตัวชี้วัด 
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีแนวทางและข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. ทบทวนขอมูลและบริบทท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ วาดวย         

การปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติ      

มิชอบและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2564   

กรอบการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ITAS 

 1) การปฏิบัติหนาท่ี            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 

- การปฏิบัติหนาท่ี  - การใชงบประมาณ  - การใชอํานาจ 

- การใชทรัพยสินของราชการ  - การแกไขปญหาการทุจริต 

2) แบบการวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบ EIT) 30% จํานวน  3  ตัวชีว้ัด 15 คําถาม 

- คุณภาพของการดําเนินงาน 

- ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
- การปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 40% จํานวน  2  ตัวชี้วัด  48  ขอมูล 

- การเปดเผยขอมูล 

-  การปองกันการทุจริต 

3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 6 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัต
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สวนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก 
เพ่ือเปนกรอบ การกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ การบริหารราชการแผนดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงาน
ภาครัฐ ทุกหนวยงานจะถูก กําหนดจากยุทธศาสตรชาติ (วิสัยทัศนประเทศระยะ 20 ป) และยุทธศาสตร    
การพัฒนาระยะ 5 ป เพ่ือใหบรรลุ วิสัยทัศน“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว    
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบ
ตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนา
แลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดใน
ระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้
 1. ดานความม่ันคง 
  (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อม่ัน ในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคง ชายแดนและชายฝงทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพ ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

 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) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมือง ศูนยกลางความเจริญ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริม ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
 (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
 (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ  ความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อยางบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 

 (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตาง ๆ 

 (6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วิสัยทัศน 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ 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) ของประเทศไทยมีคาคะแนน
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตรหลัก 

 ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

 เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ 
การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยต้ังแตปฐมวัย เพ่ือสราง
วัฒนธรรม ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบัน
หรือกลุมตัวแทน ท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละ เพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริต 
ในทุกรปูแบบ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ 

ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยก      การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว 

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ      และผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 

ผลประโยชนสวนรวม 1.2 การกําหนด พัฒนา หรอืปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 

      จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 
2. สงเสริมใหมีระบบและ 2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
กระบวนการกลอมเกลาทาง 2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 

สังคมเพ่ือตานทุจริต 2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

 2.4 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 2.5 การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกร 

      วชิาชีพ 

 2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกตหลักปรัชญา 3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ       และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 

ตานทุจริต 3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ 

       รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน    
       การเรียนการสอนในทุกระดับ 

 3.3 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง 
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของ 4.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต 

ชุมชน (Community) และ 4.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ 

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

     จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลกัดันใหเกิดการลงโทษทาง 
     สังคม (Social Sanction)และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง 

      และเหตุผล 

 4.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

 จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชน
ทุกกลุม ทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจาหนาท่ีรัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอ
การทุจริตประพฤติ มิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแน
ของประชาชนไทยทุกกลุม ทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต อันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่ง
เดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาล  มีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่อง        
การตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง เปนหนึ่งเดียวกัน 
  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให 1.1 กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน 
   นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง        การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนง 
   การเมืองในการตอตานการ  
   ทุจริตตอสาธารณชน 

     ทางการเมือง 
1.2 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมือง 

      ของพรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 
2. เรงรัดการกํากับติดตาม 2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง 
   มาตรฐานทางจริยธรรมของ      จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
   นักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
   ในทุกระดับ      เจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 

 2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
      และเจาหนาท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนใหทุกภาคสวน 3.1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
   กําหนดกลยุทธและมาตรการ      ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
   สําหรับเจตจํานงในการตอตาน      ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
   การทุจริต 3.2 ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ 

      และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและ 

      ปราบปรามการทุจริต 

 3.3 การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิด จากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของ
พรรค การเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 

3 จึงได กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอด
กระบวนการ นโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy 

Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูล
กลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 4.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
  งบประมาณดานการปองกันและ      ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
  ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให 4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน 
  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ      และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
  รายจายประจําปท่ีมีสัดสวน  

  เหมาะสมกับการแกปญหา  

5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบ 
   ตอตานการทุจริตสําหรับ     นิติบุคคล 
   ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ 
   โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน      ภาคประชาชน 
6. ประยุกตนวัตกรรมในการ 6.1 กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย 
   กํากับดูแลและควบคุมการ      และการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
   ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง 6.2 จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต 
   การเมืองของพรรคการเมืองท่ี     
   ไดแสดงไวตอสาธารณะ 

     ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. วางมาตรการเสริมใน 
    การสกัด ก้ันการ     
    ทุจริตเชิงนโยบายบน   
    ฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ     
      รับผิดชอบตอสังคม 
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ 
1.8 เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย ท่ี 
      เก่ียวของ 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง ทาง 
      การเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปน  
        ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบาย  
        ไปสูการปฏิบัต ิ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผล   
   สะทอนการ สกัดก้ัน 
   การทุจริตเชิงนโยบาย 

(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรม 
     สําหรับการรายงาน   
     และตรวจสอบธรรมา  
     ภิบาลในการนนโยบาย 
    ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ  
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

 ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยให
มีความ เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม
เกิดข้ึนโดยอาศัย ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงาน ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
4. สงเสริมใหมีการศึกษา  
   วิเคราะห ติดตาม และ 

   ตรวจสอบการทุจริต 

   เชิงนโยบายในองคกร   
   ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต เชิง   
     นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริต  

     ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพ  
   ระบบงาน ปองกัน 

   การทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

     ภาคประชาสังคม 

1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา มีสวน 

     รวมกับระบบการปองกันการทุจริต 

1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกัน 

     การทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกัน 

   เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

2.2 นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัต ิ

2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าขอเสนอแนะไปสู 
     การปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรมและ   
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เพ่ือลดปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน  
     สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ  
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสให ประชาชน 

      สามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทุจริต  
      (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร  
    สาธารณะเชิงสรางสรรค   
   เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน  
     พฤติกรรม 

4.2 กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 

     Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะหและ 

   บูรณาการระบบการประเมิน    

   ดานคุณธรรมและ 

   ความโปรงใสในการดําเนนิงาน 

   ของหนวยงานเพ่ือเชื่อมโยง 
   กับแนวทางการยก 

  ระดับคะแนนดัชนีการรับรู 
  การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส 

     ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ    
     ดําเนินงานของหนวยงาน 

6. สนับสนุนใหภาคเอกชน 

   ดําเนินการตามหลัก 

   บรรษัทภิบาล 

6.1 สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

6.2 สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 

     หลักธรรมาภิบาล 

6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 

     อยางเด็ดขาดและรุนแรง 
7. พัฒนาสมรรถนะและ 

   องคความรูเชิงสรางสรรค  
   ของบุคลากร 

   ดานการปองกันการทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและ 

     ปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม    
     มาตรฐานสากล 

7.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกัน 

     การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและ  
   สงเสริมการดําเนินการ   

   ตามอนุสัญญา    
   สหประชาชาติ วาดวยการ 
   ตอตานการทุจริต ค.ศ.  

   2003 (United  Nations   

   Convention against  

   Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต                 
8.2 ปรับปรุงประมวลจรยิธรรมสาํหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับการปองกัน 

     การทุจริต 

8.3 สรางแนวทางการปองกันการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 

8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 

     การทุจริต 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

 ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการ 
ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ ปราบปราม
การทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก การดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและ           
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต จะไดรับ      
การลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันจะสงผล ใหคดี   
การทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด  

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
    รองเรียนการทุจริตใหมี 
    ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตาน 
     การทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่อง   
     รองเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
   ความเคลื่อนไหวและความ 
   ถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
     ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
     ทรัพยสินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให 
     ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
    พัฒนากลไกพิเศษในการ 
    ปราบปรามการทุจริตท่ีมี 
    ความรวดเร็วและมี    
    ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว      
     ยิ่งข้ึน 
3.2 การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ    
     ตนสังกัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช 
   กฎหมายในการปราบปรามการ 
   ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ 
   ทุจริตและสอดคลองกับสนธิ     
   สัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของ 
     การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน 
     ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็น 
     ทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
     การทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
     ความเรงดวน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใช 
     กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเก่ียวกับ 
     การทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

5. บูรณาการขอมูลและขาวกรอง    
    ในการปราบปรามการทุจริต 
 

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง 
     หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและ 
ขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ในการคุมครองพยานและผูแจง 
  เบาะแส (Whistleblower) และ   
  เจาหนาท่ีในกระบวนการ 
  ปราบปรามการทุจริต 
 

6.1 การมีมาตรการในการคุมครองพยาน (Witness) และผูใหเบาะแส 
     (Whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูก   
     คุมครองได 
6.2 การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ 

     ปราบปรามการทุจริต 

6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 
7. พัฒนาสมรรถนะและ 

   องคความรูเชิงสหวิทยาการของ 
   เจาหนาท่ีในกระบวนการ 

   ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู 
     ในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (Non- 

     training) 
7.2 การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู ทักษะและขีด 

     ความสามารถท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 

     (Training) 
7.3 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 

     เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
8. การเปดโปงผูกระทําความผิด 

   ใหสาธารณชนรบัทราบและ 

   ตระหนักถึงโทษของการกระทํา 
   การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทาง 
  ในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชน 

  อยางกวางขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
   ดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ 

- จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
  ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 

  เปลี่ยนแปลงไป 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย” 

 เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยก 
ระดับ คาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตาม แตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน 
รวมไปถึงการ บูรณาการการท างานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ตางประเทศโดยมี กลยุทธการดําเนินงาน ไดแก 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. ศึกษา และกํา กับติดตาม 
   การยกระดับดัชนีการรับรู 
   การทุจริต(Corruption 
    Perceptions Index :CPI) 
   ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม 
     แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต     
     (CPI) 
1.2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู 
      การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู 
     การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู (Perceptions) 

2. บูรณาการเปาหมาย 

   ยุทธศาสตรชาติวาดวย 

   การปองกันและปราบปราม 

   การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
   การรับรูการทุจริต (Corruption 

   Perceptions Index : CPI) 
   ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวย 

     การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 - 

     ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ 
     ประเทศ 

2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
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 นโยบายความม่ันคงแหงชาติฉบับปจจุบัน  

 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ในฐานะผูกํากับและ ปฏิบัตินโยบายดานความม่ันคงแหงชาติได
กําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ ตอความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติแบง 
ออกเปน 2 สวน คือ  
 สวนท่ี 1 นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง ท่ีเปนแกนหลักของชาติ  
 สวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป  
 ซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรจะใหน้ําหนกัตอนโยบาย เสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติเปน 

ลําดับสําคัญในระดับตน ท้ังนี้ จากการพิจารณาสถานการณและ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงใน
ระยะ 7  ป   2558 - 2564) ในดานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต พบวา ประเทศไทย ยังคง
มีปญหาความไมเชื่อม่ันในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม โดยยังมีปญหาเชิงโครงสรางท่ีไมเอ้ือตอ การ
บริหารตามหลักนิติธรรม ซ่ึงแมวาจะมีการกระจายอํานาจมากข้ึนแตในภาพรวม ยังคงมีลักษณะรวมศูนย
อํานาจท่ีสวนกลาง เปนขอจํากัดตอการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคสวนตางๆ ในสังคมไทย 
ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐท่ีขยายตัวออกไปทุกระดับ สงผลใหเกิดความไมเชื่อม่ันของประชาชน         

ในขณะเดียวกันประชาชนบางสวนก็ยอมรับกระบวนการทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน โดยผลของ      
ปญหาดังกลาว ไดกัดกรอนพ้ืนฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม นโยบายความม่ันคงแหงชาติจึงไดมี     

การกําหนดทิศทางท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏอยูในนโยบายสวนท่ี 1 และ 2 

โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สํานักงาน ป .ท  .และหน วยงาน รับผิดชอบรวมคือสํานักงาน ปปช.  และ
ทุกสวนราชการ รายละเอียดนโยบายมี ดังนี ้ 
 สวนท่ี 1 นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม 

ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ ขอ 2.2 สรางความเชื่อม่ันตอกลไกและกระบวนการยุติธรรม โดย
มี สาระสําคัญคือ การพัฒนากลไกและมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการแก
ไข ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอย
างเปนธรรม ซ่ึงในประเด็นนี้หนวยงานท่ีเปนกลไกหลักท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
อาทิ สํานักงาน ป  .ป .ช .  สํานักงาน ป  .ป .ท .สํานักงานผู ตรวจการแผนดิน สํานักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ควรท่ีจะ
ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน รองรับ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตท่ีมี
ความลาชาอยูเปนอยางมากในปจจุบัน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะนํามาสูความเชื่อม่ัน ของประชาชนท่ีมีตอกลไกและกระบวนการยุติธรรมดาน
การปราบปรามการทุจริต ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย เสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาต ิ

 สวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป  นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต โดยมีสาระสําคัญคือ ขจัดการทุจริตและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีรัฐ และสรางความตระหนักให
ทุกภาคสวน รวมมืออยางจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการ
ใหความสําคัญ กับระบบการปฏิบัติคือ การประสานความรวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสราง
มาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสรางภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต11 นอกจากนี้ เพ่ือให
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การดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถนําไปใชสูการ
ปฏิบัติไดอยางจริงจัง และเหมาะสม รัฐบาลในปจจุบัน จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ .ศ . 2556 - 2560 เปนกรอบทิศทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบ ราชการไทยบรรลุเป
าหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืน อยางมีคุณภาพ 
มีการทํางานแบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันท่ีดีสามารถปรับตัวเขากับ สภาพแวดล
อมท้ังภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ 
 การปฏิรูประบบกลไกและปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน  

 สภาปฏิรูปแหงชาติในฐานะองคกรท่ีมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการปฏิรูประบบกลไก          
และปฏิบัติงานดานการบริหารราชการแผนดิน จึงไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหและมีขอเสนอเพ่ือปฏิรูป       

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนระบบ       

มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดสอดคลองกับ มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงได
เสนอใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหาดังกลาว ใน 3 ดาน ไดแก  
 1. ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง” เพ่ือปฏิรูป “คน” ใหมีจิตสํานึกและสรางพลังรวม เพ่ือ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนการแกไขปญหาการทุจริต โดยมุงเนนแนวคิดท่ีมี“คน” เปนศูนยกลาง 
ของการปฏิรูปดังกลาว ซ่ึงยุทธศาสตรนี้เปนท้ังวิธีการและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ในดาน
วิธีการ “คน” เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการแกไขปญหา เพราะถาคนในสังคมสวนใหญมีจิตสํานึกในเรื่อง
การตอตานการทุจริต และเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ จะทําใหการทุจริตเกิดข้ึนไดยากใน
สังคม เพราะสังคมจะ ถือวาเรื่องการทุจริตเปนเรื่องท่ีมี   ความรายแรงและยอมรับใหเกิดไมไดในสังคม ดังนั้น 
“คน” จึงเปนตัวหลักสําคัญใน การแกไขปญหาการทุจริต ซ่ึงการดําเนินงานปฏิบัติเรื่องดังกลาว มี 3 แนวทาง  
  แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกท่ีตัวบุคคล เริ่มตนทําให“คน” แตละคน ในแตละ กลุมเปาหมาย
มีจิตสํานึกท่ีถูกตอง รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทําอะไรไมควรทํา ตระหนักถึงผลเสียหายรายแรงของ การทุจริต
คอรรัปชัน มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ีนารังเกียจ เปนการเอาเปรียบสังคมและสังคมไมยอมรับ  

  แนวทางท่ี 2 สรางเครือขายและกลไกเชิงสถาบันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ “คน” ท่ีมี
จิตสํานึกเพราะคนแตละคนตางอยูภายใตองคกร กลุมสังคม หรือภาคสวนตางๆการออกแบบใหมีระบบและ
กลไก ใหปจเจกบุคคลท่ีมีจิตสํานึกใหไดเชื่อมโยงสัมพันธกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สรางพ้ืนท่ีใหคนด ี 

มีท่ียืนในสังคม สรางพลังกลุมท่ีมีขวัญและกําลังใจในการทําความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอยางรองรับ
จะชวยสรางความเขมแข็ง และขยายขอบขายของกลุมคนท่ีมีจิตสํานึก จนเปนจิตสํานึกรวมหมูท่ีมีพลังปฏิบัติ
คุณธรรมจรยิธรรมของสังคม  

  แนวทางท่ี 3 สรางพลังคุณธรรมเพ่ือปฏิบัติสังคมในภาพใหญ ดวยการสงเสริมและสราง 
กลไกบางอยางท่ีทําใหเครือขายของผูท่ีมีจิตสํานึกรักความถูกตองนี้มีพลังตอตานการทุจริตคอรรัปชันเปนกลไก 

ตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชันเพ่ือรักษาประโยชนของสาธารณะ สรางพลังตอตานและลงโทษ
ทาง สังคมตอผูกระทําการทุจริตคอรรัปชัน  

 โดยการดําเนินงานปฏิบัติยุทธศาสตรท้ัง 3 ดานจะดําเนินงานใน 7 กลุมเปาหมาย ไดแก  
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 กลุมเปาหมายท่ี 1 เด็กและเยาวชน ในทุกชวงกลุมอายุ ต้ังแตกอนเขาเรียน อนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมท้ังกลุมท่ีไมไดอยูในระบบการศึกษา  
 กลุมเปาหมายท่ี 2 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ  

 กลุมเปาหมายท่ี 3 นักการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง  
 กลุมเปาหมายท่ี 4 ธุรกิจเอกชน  )ผู ประกอบการธุรกิจ บริษัท หางราน พนักงานเอกชน องคกรท่ี
ทํางานสงเสริมและกํากับดูแลภาคธุรกิจเอกชน(  

 กลุมเปาหมายท่ี 5 สือ่มวลชน )รวมท้ังองค กรวิชาชีพสื่อ(  

 กลุมเปาหมายท่ี 6 ประชาสังคม  )กลุ มและองคกรไมแสวงหากําไร องคกรภาคประชาชน องคกร   
สาธารณประโยชน องคกรวิชาชีพ สมาคม มูลนิธิ รวมท้ังองคกรทางศาสนา(  
 กลุมเปาหมายท่ี 7 ประชาชนท่ัวไป  
 

 2. ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือปฏิรูประบบและองคกร เพ่ือ 

สรางธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน เปนยุทธศาสตรท่ีเนนการปฏิรูปดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป
น ระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชัน เสมือนการสรางระบบภูมิตานทานแกทุกภาคสวนในสังคม เชน ภาค
การเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน โดยทุกภาคสวนของสังคมตองมี
หลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย  

  1) หลักนิติธรรม ปฏิรูปกฎเกณฑกติกา ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรใหมี ความ
ชัดเจนสรางการยอมรับรวมกัน และสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  2) การสรางความโปรงใสในการกําหนดกฎเกณฑกติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การเขาถึงขอมูล  

  3) การเสริมสรางกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การเปดโอกาสให 
ประชาชนตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ การต้ังกองทุนเพ่ือการทํางานของประชาชน 

ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน  

  4) การลดการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน การกําหนดข้ันตอน 

กระบวนการระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียว  

ของ เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต  

  5) การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา  
  6) การขจัดโอกาสการทุจริตดวยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง เชน 
การสรางกลไกการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) การริบทรัพย การชดใชทางแพง  
  7) ลดการแทรกแซงทางการเมือง เชน การแตงตั้งขาราชการระดับสูง และ คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ดวยระบบคุณธรรมและจริยธรรม 3. ยุทธศาสตรการปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและ
กระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริตให มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะพบวาในปจจุบันมีองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีใน
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการ  ปปช.การดําเนินงานของ 
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หนวยงานขางตนยังประสบปญหาในการจัดการกับปญหาการ ทุจริตในเชิงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ท้ังนี้ 
มาจากการเกิดข้ึนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกระจายเต็มพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศ รวมท้ังมีการปรับปรุงการ
บริหารราชการแผนดินครั้งใหญ ในชวงป พ  .ศ  . 2545 ทําใหเกิดหนวยงาน รูปแบบใหมตามมาอีกจํานวนมาก 
จนทําใหองคกรตรวจสอบมีภาระในการตรวจเพ่ิมมากข้ึน เรื่องรองเรียนท่ีเกิด จากท้ังผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐมีเพ่ิมมากข้ึน มีสํานวนคดีและผลการพิจารณา วินิจฉัยในสวนของ
คณะกรรมการ ป .ป.ช  .ท่ีมากยิ่งข้ึน จนเกิดเปนภาระงานคดีค่ังคางและลาชา จนสงผลกระทบตอ ความเชื่อม่ัน
ของสังคมและประชาชนท่ีมีตอองคกรอิสระตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี จะตองมี
การเรงรัด และพัฒนากระบวนการทํางานขององคกรอิสระเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่อง รอง
เรียนการทุจริตคอรรัปชันใหแลวเสร็จภายในระยะอันควร สามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลาท่ีจะกระทําการทุจริตคอรรัปชันข้ึนอีกในอนาคต 
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สวนท่ี 3 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วิสัยทัศน :  

สรางสังคมสุจริต ตอตานสังคมทุจริตทุกรูปแบบ 

พันธกิจ : 

 1. สรางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา และสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 

 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความโปรงใส สุจริต ลดข้ันตอนการท างานเกิด
ประโยชน ตอผูรับบริการ 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เปาประสงค : 

เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดeเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 90 

 2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอ  
การทุจริตไมนอยกวารอยละ 90 (เชิงปริมาณ) 
 3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปราม   
การทุจริตมี คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม รอยละ 90 (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 การดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให เกิดภาวะท่ีไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มต้ังแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการ     
กลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยต้ังแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝง   
ความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลา
ทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวมและเสริมสราง
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ใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและ ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ 
แนวทางการ ดํา เนินการตามกลยุทธ และตัวชี้ วั ด  ความสํ า เ ร็ จ เ พ่ือให ทุกส วนราชการในสั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ ตอไป  
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

- บุคลากรทุกระดับมี 

จิตสํานึกและพฤติ 
กรรมท่ีสามารถ 

แยกแยะระหวาง 
ผลประโยชน 
สวนตัวและ 

ผลประโยชนสวนรวม 

- ประพฤติตนเปน 

พลเมืองดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมสูการเปน 

บุคคลตนแบบ 

1. การประกาศ 

เจตนารมณ 
บริหารงานดวยความ 

ซ่ือสัตยสุจรติ 
และกําหนดนโยบาย 

คุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการ 

ดาเนินงาน 

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความตระหนักรู
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

กิจกรรมยอย 

 กิจกรรมการประกาศ
เจตจํานงและกําหนดนโยบาย 

"เขตสุจริต" 

 กิจกรรมการประชา สัมพันธ
และเผยแพร คําประกาศ
เจตจํานง "เขตสุจริต" (สงไปยัง
สถาน ศึกษา + หนาเวป) 
 กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณ 
(ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย 

"สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร
รัปชัน" ไปยังกลุมงานตางๆ  

 กิจกรรมเขาแถวเคารพธง
ชาต ิทุกเชาวันจันทร 
 กิจกรรมการประชาสัมพันธ
และเผยแพร "ปฏิญญาเขต
สุจริต" 

 กิจกรรมสรางสื่อ 

ประชาสัมพันธ แนวสรางสรรค 
ในการตอตานการทุจริต ทํา( 

VTR เขตสุจริต, แผนพับ) 
 กิจกรรม จัดทําประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 

1. รอยละของความ 

สําเร็จในการปฏิบัติ 
งานตามแนวทาง
ปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

720 

 

 

 

500 

 

 

 

 

10,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2. สรางจิตสํานึกท่ีตัว 

บุคคลใหตระหนักรูถึง 
ปญหาและผลกระทบ 

ของการทุจริต ให 
ดํารงตนอยางมี 

ศักดิ์ศรีและมี 

เกียรติภูมิ 

 กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง
การปองกันการทุจริต (การเงิน 

บัญชี พัสดุ จดัซ้ือจัดจาง) 
 กิจกรรมลดการใชกระดาษ 

กิจกรรมบริหารจัดการขยะ 
และใสใจสิ่งแวดลอม 

2. รอยละของ
จํานวนบุคลากร
ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู 
และไดรับการ
ปลูกฝงใหมีทัศนคติ 
และคานิยมท่ีไม
ยอมรับการทุจรติ 

6,630 

 

 

 

14,000 

 3. ปรับฐานความคิด 

บุคลากรใหสามารถ 

แยกแยะระหวาง 
ผลประโยชนสวนตัว 

และผลประโยชน 
สวนรวมในการ 
ดําเนินงาน 

 กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง
การปองกันการทุจริต (การคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม) 
 

3. รอยละของ
จํานวนบุคลากร
เปาหมายมี 

ความตระหนัก 

และปฏิบัติหนาท่ีให 
เปนไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน
ทับซอน 

9,150 

 4. สงเสริมการสราง 
คุณธรรมและ 

จริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

 กิจกรรม รักษน้ํา รักษไฟฟา 
รวมใจประหยัดพลังงาน (จัดทํา
แนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ปดไฟ ปด
แอร ปดคอม) 
 กิจกรรมทําความดี เพ่ือ
สาธารณะ แบงปน ลด
ความเห็นแกตัว (ยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต 
จิตสาธารณะ) 
 กิจกรรมพัฒนาการใหบริการ
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยิ้มแยม
แจมใส ใสใจในบริการ  (ทํา
แผนผังข้ันตอนระยะเวลาการ
ใหบริการ) 

4. รอยละของ
จํานวนบุคลากรท่ีได
รบการพัฒนาความรู
เก่ียวกับ 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

และสามารถนา
ความรูท่ีไดรับไป
ประยุกตใช 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม
เกิดข้ึนโดยอาศัย ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงานของ หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ

(บาท) 
1.สํานักงานเขต
พ้ืนท่ี การศึกษา  
มีผลการประเมนิ 
คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการ 
ดําเนินงานเปนไป
ตาม เปาหมาย 
หรือสูงกวา
เปาหมาย เพ่ือ 
ผลักดันใหดัชนี 
ภาพลักษณคอรรัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศ ไทยเพ่ิม
สูงข้ึน 

1. พัฒนาและยกระดับ 

การทํางานใหสอดคลอง
กับ การประเมนิคณุธรรม  

  และความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของ หนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

 กิจกรรมพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน 

ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (การ 

Recheck หนาเวปไซต
กอนใหคะแนน)  
 กิจกรรมการประเมิน 

ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, ชี้แจง, 
เตรียมความพรอมการ
ประเมิน) 
3 กิจกรรมถอดบทเรียน 

Best Practice การ
ประเมิน ITA Online  

 กิจกรรม การประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับ 
บริการ 

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

1,500 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ขับเคลื่อนนโยบาย 

และยุทธศาสตรดาน 

การปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

สูการปฏิบัต ิ

การจัดทําแผน 
ปฏิบัติการปองกัน 

และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประจําป 
2564 

2. หนวยงานมี 

แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 
ประจาํป 2564 

1,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. เสริมสราง 
ภาพลักษณท่ีดี 
ในองคกรและ 

สาธารณชนใหเกิด 

ความเชื่อม่ันใน 

กระบวนการทางาน 

ดานการปองกันและ 

ตอตานการทุจริต 

3. สรางการรับรู 
เก่ียวกับบทบาท 

หนาท่ี และการ 

ดําเนินงาน ในดาน 

การสงเสริมจริยธรรม 

และตอตานการทุจริต 

 กิจกรรมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหม ใส
ใจพอเพียง (สวน
พอเพียง สพป.ชม.เขต 6) 
 กิจกรรม 5 ส. (กลุม
อํานวยการ เก็บภาพ 
และเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม) 
 กิจกรรมแจงขาวสาร
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาผานทางเวป
ไซต (สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติหนาท่ี) 

3. จํานวนรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ 
ในดานการตอตาน
การ 

ทุจริต เพ่ือสรางการ
รับรู 

5,000 

 4. พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เนื้อหา สาระ 

และชองทางให 
เหมาะสม สอดคลอง 
กับความตองการของ 
กลุมเปาหมายทุก 

ระดับ 

  กิจกรรมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหม ใส
ใจสุขภาพ (ออกกําลัง
กายทุกวันพุธ)  

4. รอยละของความ 

พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
ตอระบบบริหาร
จัดการ 

งานสื่อสารเพ่ือ
ตอตาน 

การทุจริต (ชองทาง/ 
การนําเสนอขอมูล) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา "ปองกันการทุจริต"  

(กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) ปงบประมาณ 2564 

 

กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความตระหนักรู
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

      

 

       

กิจกรรมยอย     

1.1 กิจกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําป 2564 

สพป .เชียงใหม เขต  

6 มีแผน 

ปฏิบัติการ ปองกัน
และ ปราบปราม
การ ทุจริต 
ประจําป 2564 

 

1,000 
กลุมนิเทศ 

 

1.2 กิจกรรมการประกาศ
เจตจํานงและกําหนดนโยบาย 

"เขตสุจริต" 

 

  

500 

         

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

  

 

         
กลุม

อํานวยการ 
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กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1.4 กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณ 
(ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย 

"สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร
รัปชัน" ไปยังกลุมงานตางๆ  

  

720 

         

กลุมนิเทศ 

 

1.5 กิจกรรมเขาแถวเคารพธง
ชาต ิทุกเชาวันจันทร 

         -    

 

      กลุมนิเทศ 

 

1.6 กิจกรรมการประชาสัมพันธ 
และเผยแพร "ปฏิญญาเขต 

สุจริต" 

บุคลากรในเขต
พ้ืนท่ีรับรู
รับทราบและ
ปฎิบัติตามได
ถูกตอง 

 500          กลุมนิเทศ 

 

1.7 กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง
การปองกันการทุจริต (การคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม)    

รอยละความรู
ความเขาใจของผู
เขารับการอบรม มี
ความรูความเขาใจ
ในเรื่องการปองกัน
การทุจริต มากข้ึน
รอยละ ๖๐ 

ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทุกคน 

9,150 

         

กลุมกฎหมาย 
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กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1.8 กิจกรรมอบรมความรูเรื่อง 
การปองกันการทุจริต (การเงิน 

บัญช ีพัสด ุจัดซ้ือจัดจาง) 

  

6,630 

          

1.9 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ 
และใสใจสิ่งแวดลอม 

พฤติกรรมการท้ิง
ขยะของบุคลากร
ในสํานักงาน 
จํานวนขยะ
ลดลง 

ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทุกคน 

14,000 

          

1.10 กิจกรรมสรางสื่อ 

ประชาสัมพันธ แนวสรางสรรค 
ในการตอตานการทุจริต  
ทํา( VTR เขตสุจริต, แผนพับ) 

 

 

 

 

จํานวนรูปแบบ
การประชา 
สัมพันธในดาน
การตอตาน 

การทุจริตเพ่ือ
สรางการ รับรู 

 

10,000 

          

 

กลุม
อํานวยการ 
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1.11 กิจกรรมจัดทําประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

            กลุมกฎหมาย 

 

 

 

 

2. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิ
บาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

            

 

กิจกรรมยอย     

 

         

2.1 กิจกรรมสรางวัฒนธรรม
องคกรใหม ใสใจพอเพียง (สวน
พอเพียง สพป.ชม.เขต 6) 

-รอยละของ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจการ
ดําเนิน 
-รอยละของ
ผลงานท่ีประสบ
ผลสําเร็จ 

บุคลากรทุกคน 

5,000 

กลุม
อํานวยการ 
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กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

2.2 กิจกรรมสรางวัฒนธรรม
องคกรใหม ใสใจสุขภาพ (ออก
กําลังกายทุกวันพุธ) 

            

กลุมพัฒนาฯ 

2.3 กิจกรรมทําความดี เพ่ือ
สาธารณะ แบงปน ลด
ความเห็นแกตัว (ยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต 
จิตสาธารณะ) 

            

กลุมสงเสริม 

2.4 กิจกรรม 5 ส. (กลุม
อํานวยการ เก็บภาพ และ
เผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรม) 

            

ทุกกลุม 

2.5 กิจกรรม รักษน้ํา รักษ
ไฟฟา รวมใจประหยัดพลังงาน 

(จัดทําแนวปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

ปดไฟ ปดแอร ปดคอม) 

            

กลุมนโยบาน
และแผน 
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กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

2.6 กิจกรรมพัฒนาการใหบริการดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ยิ้มแยมแจมใส ใสใจในบริการ  

(ทําแผนผังข้ันตอนระยะเวลาการใหบริการ) 

  

1,000 

         

ทุกกลุม 

2.7 กิจกรรม การประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับ บริการ 

            กลุม
อํานวยการ 

 

2.8 กิจกรรมลดการใชกระดาษ             กลุม
อํานวยการ 

3.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนนิงานของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA 

Online)  

     

 

       

 

กิจกรรมยอย              

3.1  กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ช้ีแจง, เตรยีม
ความพรอมการประเมิน) 
 

  

30,000 
กลุมนิเทศ 
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กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

3.2 กิจกรรมพัฒนาเกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(การ Recheck หนาเวปไซตกอนใหคะแนน) 

  

1,500 

         
กลุมนิเทศ + 

ICT 

3.3 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice 

การประเมิน ITA Online  

            
กลุมนิเทศ 

3.4 กิจกรรมแจงขาวสารของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาผานทางเวปไซต (สรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี) 

     

 

       กลุม
อํานวยการ 

 

รวม 80,000           



34 

  

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

  

กิจกรรมยอย 

1,000 

 

กลุมนิเทศ 

 
1.1 กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจาํป 2564 

1.2 กิจกรรมการประกาศเจตจํานงและกําหนดนโยบาย "เขตสุจริต" 500 กลุมนิเทศ 

1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร คําประกาศเจตจํานง "เขตสุจริต" (สงไป
ยังสถานศึกษา + หนาเวป) 

- 
กลุมอํานวยการ 

 

1.4 กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณ (ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย “สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรรัปชัน” ไปยังกลุมงานตางๆ  

720 กลุมนิเทศ 

 

1.5 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาต ิทุกเชาวันจันทร - กลุมนิเทศ 

1.6 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร "ปฏิญญาเขตสุจริต" 500 กลุมนิเทศ 

1.7 กิจกรรมอบรมความรูเรื่องการปองกันการทุจริต (การคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม) 

9,150 กลุมกฎหมาและคดี 

1.8 กิจกรรมอบรมความรูเรื่องการปองกันการทุจริต (การเงิน บัญชี พัสดุ จัดซ้ือจัดจาง) 6,630 กลุมการเงิน 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

1.9 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ และใสใจสิ่งแวดลอม 14,000 กลุมอํานวยการ 

1.10 กิจกรรม จัดทําประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน - กลุมกฎหมายและคดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :  
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
 

2. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

กิจกรรมยอย 

2.1 กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจพอเพียง (สวนพอเพียง สพป.ชม.เขต 6) 5,000 

- 

กลุมอํานวยการ 

กลุมพัฒนาบุคลากร 2.2 กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจสุขภาพ (ออกกําลังกายทุกวันพุธ) 
2.3 กิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว (ยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะ) 

- กลุมสงเสริมฯ 

 

2.4 กิจกรรม 5 ส. (กลุมอํานวยการ เก็บภาพ และเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม) - ทุกกลุม 

2.5 กิจกรรม รักษน้ํา รักษไฟฟา รวมใจประหยัดพลังงาน (จัดทําแนวปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน ปดไฟ ปดแอร ปดคอม) 

- กลุมนโยบายและแผน 

2.6 กิจกรรมพัฒนาการใหบริการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยิม้แยมแจมใส ใสใจใน
บริการ  (ทําแผนผังข้ันตอนระยะเวลาการใหบริการ) 

1,000 ทุกกลุม 

2.7 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูรับ บริการ - กลุมอํานวยการ 

2.8 กิจกรรมลดการใชกระดาษ - กลุมอํานวยการ 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

ผูรับผิดชอบ 

 3.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online)  

  

กิจกรรมยอย 

30,000 

 

กลุมนิเทศ 3.1  กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ประชุมเชิงปฏิบัติการ, 

ชี้แจง, เตรียมความพรอมการประเมิน) 
3.2 กิจกรรมพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(การ Recheck หนาเวปไซตกอนใหคะแนน) 

1,500 
กลุมนิเทศและกลุม ICT 

 

3.3 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice การประเมิน ITA Online  - กลุมนิเทศ 

3.4 กิจกรรมแจงขาวสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานทางเวปไซต (สราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี) 

- กลุมอํานวยการ 
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ช่ือโครงการ   การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองจุดเนน สพฐ.ท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1  การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 
ตัวบงช้ีท่ี 3  การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
แผนงาน                      พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ            โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมอํานวยการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   กันยายน  2563 –  ธันวาคม  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคน ท่ีไดทรง
เนนย้ําแนวทางการพัฒนาอยางเปนข้ันตอนบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชและมี
ความสุข โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัวและทรงเตือนสติ
ประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาท่ีสมดุล กาวไปอยางเปนข้ันเปนตอน อยางถูกตองตาม
หลักวิชา และการมีคุณธรรมเปนกรอบในการคิดและการกระทํา สามารถประยุกตใชในทุกมิติชีวิต ทุกภาคสวน
และทุกดานของการพัฒนา เพ่ือใหสังคมสวนรวมอยูรวมกันอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไปพรอมกันอยาง
ม่ันคงและยั่งยืน หลักการและนโยบายท่ีเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหโครงการปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ ไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 

2. วัตถุประสงค           

    2.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข 
    2.2 เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานเปนศูนยตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางเครือขายนําไปสูการปฏิบัต ิ 

3. เปาหมาย         
 เชิงปริมาณ 
                บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  จํานวน  65  คนตอการ
ปลูกพ้ืนผักสวนครัว พ้ืนท่ีการดําเนินงาน  1  ไร 
 

                เชิงคุณภาพ 
                บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสูการพัฒนางานองคการ  
ครอบครัว  และชุมชน 
   
 
 
 



38 

  

4. รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน 20,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 
                  กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1   
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ เผยแพรความรูใหกับบุคลากรใน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอมแบง
พ้ืนท่ีและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
มกราคม  2563 – 

     กันยายน 2563 

 
 
 
 

กลุมอํานวยการ กิจกรรมท่ี 2 
บุคลากรแตละกลุมดําเนินการปลูกผักสวนครัว  

กันยายน  2563 

กิจกรรมท่ี 3  
ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
ธันวาคม  2563 

 

๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน 20,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 
กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ  

รวม คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1   
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ เผยแพรความรู
ใหกับบุคลากรในการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอมแบงพ้ืนท่ี
และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 
บุคลากรดําเนินการปลูกผักสวนครัว  
 -  พันธุพืช 
 -  ปุย 
 -  วัสดุเพาะชํา 
 -  อุปกรณในการขยายพันธุพืช 

   
20,000 

 
 

 
20,000 

 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   20,000 20,000 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจการดําเนิน - การประเมิน - แบบประเมิน 

รอยละของผลงานท่ีประสบผลสําเร็จ - ประเมินตามสภาพจริง  ณ สถานท่ี - ตรวจผลประเมิน 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ        
    6.1  บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานสูการพัฒนาองคการ ครอบครัว และชุมชน 
    6.2  สามารถพัฒนาเปนตนแบบในการพัฒนาสูโรงเรียน 
    6.3  สภาพแวดลอมภูมิทัศนมีการปรับปรุงพัฒนาใหนาอยูสงผลตอการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจใหผู   
มาติดตองานยิ่งข้ึน 
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                                 ผูเสนอโครงการ 
       (ลงชื่อ)                                                     

                                                                (นางสาวฐานิสสรณ   ศรีสิงหชัย) 
                                  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ             

ความเห็นของผูอํานวยการกลุม 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
                (ลงชื่อ)                     
                        (นางสาวฐานิสสรณ   ศรีสิงหชัย) 

                                       ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ             

ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ท่ีกํากับดูแลกลุม 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
              (ลงชื่อ)                     
                              (นายนพพร   เดชชิต) 

             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖       
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
             (ลงชื่อ)                     
                             (นายสมพงศ  พรมจันทร) 

                ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖       
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ช่ือโครงการ โครงการอบรมความรูการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ 2564  
ยุทธศาสตรชาติพ.ศ.2561-2580 ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นท่ี 35. การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ดานท่ี 11 แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธท่ี 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 

กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมี
การเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 

กลยุทธท่ี 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนเรื่องท่ีนารังเกียจไม
พึงกระทํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564)   เปาหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีมี 

       ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวม 

       จากประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายท่ี 10 : การสงเสริม 

การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายสพฐ.   นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และ
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี มฐ. ท่ี ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี     ๓ การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ลักษณะโครงการ............................โครงการใหม........................................................  
ผูรับผิดชอบโครงการ ...................นายณัฏฐวัฒน  วงศใยมูล นิติกรชํานาญการ..............  
ระยะเวลาดําเนินการ ...................1 กุมภาพันธ 2564 – 30 กันยายน 2564...................  
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๑. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินการตางๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองเปนไปตามระเบียบกฎหมาย เปนธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดคุมคาตามหลักธรรมาภิบาล ปจจุบันยังพบวามีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน    
ถูกรองเรียนและถูกตรวจสอบในเรื่องการทุจริต ในการปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ี อันสงผลเสียหาย และ
กระทบตอภาพลักษณองคกรและประเทศชาติเปนอยางมาก ดังนั้น เพ่ือเปนการรวมกันสรางเครือขายในการ
ปองกันการทุจริตอยางจริงจัง และเปนการบูรณาการแผนปฏิบัติใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมความรูการปองกันการทุจริต 
ปงบประมาณ 2564 ข้ึน เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานภาครัฐ และเครือขายเฝา
ระวังการทุจริต ไดตระหนักถึงความรายแรงของการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะผลกระทบจากการทุจริตท่ีมีตอ
ประเทศชาติ และรวมกันสรางภาคีเครือขายปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงปญหาในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น 
2.2 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในเรื่องการปองกันการทุจริต และสรางศักยภาพดานการปฏิบัติงานให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันการทุจริต 
2.3 เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมนําความรูท่ีไดไปใชในการปฏิบัติงาน และใชในชีวิตประจําวันได อันเกิด

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ขอคิดเห็น สะทอนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหวางผูเขารวม
อบรมและวิทยากร 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ ขาราชการและพนักงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 50 คน 
๓.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือขายพัฒนาการศึกษาทุกเครือขาย 

 

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 การฝกอบรมใหความรู จํานวน 1 วัน 
บรรยายในเรื่อง สถานการณปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ในประเทศไทย , การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) , การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม  , การมีสวนรวมในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต , การระดมความคิด พลัง
เครือขายตอตานการทุจริต , การแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
สรางเครือขายเฝาระวังและปองกันการทุจริต และการ
สรุปผล ถอดบทเรียนการเรียนรู 

1 กุมภาพันธ 2564 – 
30 กันยายน 2564 

กลุมกฎหมายและคดี 
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๕. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมท่ี ๑ 

๑.๑ การบรรยาย ใหความรูใน
เรื่อง สถานการณปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นในประเทศไทย , การ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) 
๑.๒ การบรรยาย ใหความรูใน
เรื่อง การคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม  , การมีสวน
รวมในการเฝาระวังและปองกัน
การทุจริต 

3,600 5,000 550 9,150  9,150 

 กิจกรรมท่ี ๒ 

๑.๑ กิจกรรมระดมความคิด พลัง
เครือขายตอตานการทุจริต การ 
๑.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสรางเครือขายเฝาระวังและ
ปองกันการทุจริต และการสรุปผล 
ถอดบทเรียนการเรียนรู. 

      

 รวม 3,600 5,000 550 9,150  9,150 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
เชิงคุณภาพ รอยละความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม มี
ความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันการทุจริต มากข้ึนรอยละ 
๖๐ 

 

การทําแบบทดสอบวัด
ความรูกอน-หลังการ

อบรม 

แบบทดสอบความรู Pre 

Test /Post Test 

 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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7.1 ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงปญหาในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น 
 7.2 ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจในเรื่องการปองกันการทุจริต และสรางศักยภาพดานการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันการทุจริต 
 7.3 ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ขอคิดเห็น 
สะทอนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหวางผูเขารวมอบรมและวิทยากรไปใชในการปฏิบัติงาน และใชใน
ชีวิตประจําวันได  
 

ผูเสนอโครงการ 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
    ตําแหนง............................................... 
 

ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม 

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

 

 (ลงชื่อ)................................................ 
    ตําแหนง............................................... 
 

ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต ๖ ท่ีกํากับดูแลกลุม 

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

 

 (ลงชื่อ)................................................ 
    ตําแหนง............................................... 
 

ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ 

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

 

(ลงชื่อ)................................................ 
    ตําแหนง............................................... 
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ช่ือโครงการ บริหารจัดการขยะ และใสใจสิ่งแวดลอมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 1   พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
   ขอท่ี 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับติดตาม  

            ตรวจสอบ และประเมินผล  เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ   
            โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ขอท่ี 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษา 
            ข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการยอย 
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายชาญชัย  แสงกร  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  17  กรกฎาคม 2561  มีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงานภาครัฐมี
การดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวย ภายใต “โครงการทํา
ความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม”  กิจกรรม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
กําหนดเปนตัวชี้วัดเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กําหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือใหทุกหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสํานักงานและพ้ืนท่ี
ของหนวยงาน เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกภาคเอกชนและประชาชน ในการมีสวนรวมการปองกันและแกไขปญหา
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  เห็นความสําคัญของการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถบรรลุเปาหมาย 
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงไดจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะ และใสใจสิ่งแวดลอมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  มีการดําเนินงานดานการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสํานักงานและพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 6 
  ๒.๒  เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีจิตสํานึก มี
ความรู ความเขาใจ คัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิง 
  ๒.๓  เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และการใชประโยชนจากขยะ
มูลฝอย 
  2.4  เพ่ือนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนอยางคุมคา 
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๓. เปาหมาย 

                  3.1  เชิงปริมาณ 
          1)  ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  จํานวน 64 คน 
          2)  อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และบริเวณ
พ้ืนท่ีโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
          1)  ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  มีความรู ความเขาใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีรอยละ 100 
          2)  ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  ผานการประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะในหนวยงานภาครัฐในระดับคะแนน 5  
คะแนน 
 
๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

๑ 
 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี 1  สรางจิตสํานึกรักษโลก 
  1) แตงต้ังคณะทํางาน จัดทําสื่อ (ปายไวนิล) 
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
ข้ันดําเนินการ 
  2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  จํานวน 64 คน ในรูปแบบ KM 
  3) ประเมินความรูท่ีไดรับจากรูปแบบ KM 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

นายชาญชัย  แสงกร 
นางสาวณฐัชา  ทองตะเภา 
 
 

 

2 กิจกรรมท่ี 2  ดําเนินการรวมพลังคัดแยกขยะมูลฝอย 
  1) รณรงคเพ่ือปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึกในการลด
และใชประโยชนจากขยะมูลฝอย 
  2) คัดแยกขยะมูลฝอย 
  3) ติดตามการดําเนินงาน 
  4) สรุปรายงานผลการดําเนินการ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

นายชาญชัย  แสงกร 
บุคลกรกลุมอํานวยการ 
 

3 กิจกรรมท่ี 3 สรางจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม  
  1) ประชาสัมพันธกิจกรรมสรางจิตสํานึกใสใจ
สิ่งแวดลอม 
  2) สนับสนุนบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 แตงกายชุดพ้ืนเมือง (ทุก
วันศุกรของสัปดาห) ใชปนโต กลองใสอาหาร ตะกรา 
ถุงผา หรือภาชนะบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  3) กิจกรรม 5 ส 
  4) สรุปรายงานผล 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

นายชาญชัย  แสงกร 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

4 กิจกรรมท่ี 4 กําจัดขยะเปยก(เศษอาหาร) โดยนําไปใช
ประโยชนในการทําปุยหมัก 
  1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก (เศษอาหาร)  
ไปใชในการทําปุยหมัก 
  2) จัดซ้ือวัสดุทําปุยหมัก ไดแก 
       - ถังน้ํา ขนาดบรรจุ 40 ลิตร 4 ถัง 
       - กากน้ําตาล 4 แกลลอน 
  3) จัดทําปุยหมัก 
  4) สรุปรายงานผล 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

บุคลกรกลุมอํานวยการ 
 

 
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
๑ กิจกรรมท่ี 1  สรางจิตสํานึกรักษโลก 

  1) จัดทําสื่อ (ปายไวนิล) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
จํานวน  2  ปาย ราคาปายละ 400 บาท (ขนาด 120 x 
240 ซม.) 
  2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
จํานวน 64 คน ในรูปแบบ KM เปนเวลา 1 วัน 
- คาอาหารวาง (35 บาท x 64 คน x 2 ม้ือ) 
- คาอาหารกลางวัน (80 บาท x 64 คน x 1 ม้ือ) 

  
800 

 
 
 
 
 

4,480 
5,120 

  
800 

 
 
 
 
 

4,480 
5,120 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 1  10,400  10,400 
2 กิจกรรมท่ี 2  ดําเนินการรวมพลังคัดแยกขยะมูลฝอย 

  1) รณรงคเพ่ือปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึกในการลดและ
ใชประโยชนจากขยะมูลฝอย 
  2) จัดซ้ือถังขยะสําหรับคัดแยกขยะมูลฝอย  จํานวน 4 ถัง  
ราคาถังละ 500 บาท (ขนาดบรรจุ 70 ลิตร) 

  
 
 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2,000 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 2   2,000 2,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 สรางจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม  
 1) แตงกายชุดพ้ืนเมือง (ทุกวันศุกรของสัปดาห) ใชปนโต 
กลองใสอาหาร ตะกรา ถุงผา หรือภาชนะบรรจุภัณฑท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2) กิจกรรม 5 ส 
  3) จัดซ้ือถุงผา จํานวน 64 ใบ ราคาใบละ 30 บาท 

  
 
 

 
 
 
 
 

1,920 

 
 
 
 
 

1,920 
รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 3 

 
  1,920 1,920 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
4 กิจกรรมท่ี 4 กําจัดขยะเปยก(เศษอาหาร) โดยนําไปใช

ประโยชนในการทําปุยหมัก 
  1) ประชุมคณะทํางานนําขยะเปยก (เศษอาหาร) ไปใชใน
การทําปุยหมัก 
  2) จัดซ้ือวัสดุทําปุยหมักชีวภาพ 
      - ถังน้ําพลาสติกพรอมฝาปด ขนาด 40 ลิตร 
จํานวน 4 ถัง  ราคาถังละ 250 บาท) 
      - กากน้ําตาล 5 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 150 บาท 
  3) สรุปรายงานผล 

  
 
 

 
 
 
 
 

1,000 
 

750 

 
 
 

 
 

1,000 
 

750 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 4   1,750 1,750 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  10,400 5,670 16,070 

*ขอถัวจายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1 รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจในการลด
และคัดแยกขยะอยางถูกวิธ ี
6.2 ระดับความสําเร็จของการลดและคัดแยกขยะใน
หนวยงาน 
 

สอบถาม 
 
ตรวจสอบรายการ  

แบบสอบถาม 
 
แบบตรวจสอบรายการ 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  7.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สามารถลดปริมาณขยะ 
  7.๒ บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะและสามารถลดแยกขยะกอนท้ิงไดถูกตอง 
  7.๓ บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เกิดความรวมมือ
ในกิจกรรม และมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
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ผูเสนอโครงการ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................... 
ตําแหนง.................................................................... 

 
ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................... 
ตําแหนง.................................................................... 

 
ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6 ท่ีกํากับดูแลกลุม 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................... 
ตําแหนง.................................................................... 

 
 

ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................... 
ตําแหนง.................................................................... 
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ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน (บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

ยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. 2561 – 2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(พ.ศ. 2560 – 2564) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 
นโยบาย สพฐ. ท่ี 2 .... 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี  
ตัวบงชี้ท่ี ..... 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤศจกิายน 2563 – กันยายน 2564 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ในการบริหารจัดการดานการศึกษา บุคลกรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไป 
ตามเปาหมาย  ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและลูกจางในสํานักงาน จึงไดจัดทําหลักสูตรและดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน  สําหรับขาราชการ ลูกจาง  ในสังกัด 
 

๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสรางความรัก  ความสามัคคีในหมูคณะและในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน 
 ๒.๓ เพ่ือใหภารกิจการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ เพ่ือใหการบริหารงานของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๒.๓  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน  ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ดานการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
๓.  เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
 ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   
ประกอบดวย 
 ๓.๑.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3.1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 ๓.1.3 ผูอํานวยการกลุม 
 ๓.1.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๖ ไดรับการพัฒนาใหเปนผูรูรอบ  รูลึก  และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จขององคกร  รวมท้ังปฏิบัติงาน
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 

๔.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน 2564 

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 
  

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ

(จํานวน 20 คน) 
- คาอาหาร  

 (1  ม้ือ x 80 บาท x 20 คน) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 (1 ม้ือ x 35 บาท x 20 คน) 
กิจกรรมท่ี 2 
1.2 ดําเนินการพัฒนา ฯ  

- คาอาหาร+อาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

- คาพาหนะวิทยากร 
- คาตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

1,000 
3,600 

 
 
 

1,600 
 

700 
 
 
 

9,150 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

1,600 
 

700 
 
 
 

9,150 
 

1,000 
3,600 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

1,600 
 

700 
 
 
 

9,150 
 

1,000 
3,600 

รวม 4,600 11,450 - 16,050  16,050 

หมายเหตุ :  ขอถัวจายทุกรายการ 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๖.๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีความ
เขาใจ ในกระบวนการพัฒนา  ปรับปรุงระบบการทํางาน
ให มี ประสิ ทธิ ภ าพและสามารถนํ า เ ครื่ อ ง มือและ
กระบวนการ ไปใช ใหเกิดประโยชน  ในงานของตนเองได 

๖.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มี

การสํารวจ แบบสํารวจ 
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สมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูท่ีดี 
สามารถนําไป พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ได 

๖.๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีทักษะ 
เชิงปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะดาน
กระบวน การคิด สามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ แตละระดับมีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการพัฒนา สามารถปรับปรุงระบบการทํางาน 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ มีสมรรถนะดานการบริหารจัดการงานและองคความรูท่ีดี สงผลใหคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สูงข้ึน 
 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖ มีทักษะเชิงปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานกระบวนการคิด สามารถปฏิบัติงาน 
ตามตําแหนงหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๖  มีความรัก  ความสามัคคีในหมูคณะ  และในการมีสวนรวมในการพัฒนางาน 
 

ผูเสนอโครงการ 
                                         (ลงชื่อ) 
 

     (นางสาวดากานดา  วงศพิพัฒนทวีป) 
      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ท่ีกํากับดูแลกลุม 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายจิรเมธ  จันทบูรณ) 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
    (ลงชื่อ)     
     (นายสมพงศ   พรมจันทร) 
                         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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ช่ือโครงการ   ประชาสัมพันธเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  
ยุทธศาสตรชาติพ.ศ.2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 8  แผนปฏิรูปประเทศดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) เปาหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีมี 

  ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมี 

  สวนรวมจากประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายท่ี ๘ : เสริมสราง 
  ความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

นโยบายสพฐ. ท่ี  นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ  

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

ตัวบงช้ีท่ี 1                               การบริหารจัดการท่ีดี 
แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฐชา  ทองตะเภา  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
  นายปริวฒัน     ไชยวงค     เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

 

1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาท้ัง
ระดับกอนประถมศึกษา และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมีสถานศึกษาใน
สังกัดจํานวน 100 แหง  และเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย การประชาสัมพันธรูปแบบสื่อ
อิเลคทรอนิกส  และสื่อสิ่งพิมพ  เพ่ือกอใหเกิดความรู   ความเขาใจในทิศทางการจัดการศึกษา  เผยแพร
ประชาสัมพันธท่ีถูกตองตรงกันสงผลถึงการใหความรวมมือ  และเปนแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ
ผูใชงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ  จึงเปนท่ีมาของโครงการนี้  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพดานการประชาสัมพันธและเกิดผลดีกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

2.2 เพ่ือเผยแพรขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 
2.3 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหมเขต 6 
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2.4 เพ่ือสรางภาพลักษณขององคกรและเชื่อมความสัมพันธความเขาใจอันดีระหวางองคกร
กับกลุมเปาหมายและบุคคลท่ัวไป 

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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ประชาชนท่ัวไป 

เชิงคุณภาพ    

การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 6 ถูกตอง เปนปจจุบัน สรางความเขาใจใหแกผูท่ีเก่ียวของ ตรงกัน 
 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

2. 

 

การจัดทําเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

จัดทํา VTR กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

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

นางสาวณัฐชา ทองตะเภา 
นายปริวฒัน ไชยวงค 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําและ
บริหารจัดการเว็บไซตสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6  

 

 

 

10,000 

  

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

2. กิจกรรมท่ี 2 จัดทํา VTR  

กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๖ และโรงเรียนในสังกัด  
2 ชุด 

 

 

 

 

20,000 

  

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20,000 

 รวม 30,000   30,000 - 30,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1  .ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

2 . ความพึงพอใจท่ีมีตอ VTR ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

สอบถาม 

 

สอบถาม 

แบบสอบถามออนไลน 
 

แบบสอบถามออนไลน 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ  เกิดความเขาใจตรงกันใน
การรับขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

ผูเสนอโครงการ 

 
(ลงชื่อ)................................................ 

    ตําแหนง............................................... 
ความเห็นของผูอํานวยการกลุม 

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

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

 

 (ลงชื่อ)................................................ 
    ตําแหนง............................................... 
ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ท่ีกํากับดูแลกลุม 

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

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

 

(ลงชื่อ)................................................ 
    ตําแหนง............................................... 
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ 
............................................................................................................................................................................ 

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

 

 (ลงชื่อ)................................................ 
    ตําแหนง............................................... 
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ช่ือโครงการ     การระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกป 
สอดคลองกับนโยบาย   

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด                       

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนหนวยงานทางการศึกษา                   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อําเภอ คือ อําเภอจอมทอง 
อําเภอแมแจม อําเภอกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงมีหนาท่ีในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให
ประชากร     วัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพเทาเทียมกัน   

นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ยากจน ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม รับจาง เปนหลัก ทําใหรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว                 

และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือสูงกวาได และสงผลใหผูปกครอง                  
ไมสามารถสงเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ ปจจัยตางๆ เพ่ิมใหนักเรียนไดเรียนตามศักยภาพ ทําใหครอบครัว      

ตองอาศัยแรงงานจากบุคคลในครอบครัว บางครั้งนักเรียนตองไปชวยผูปกครองเปนแรงงานในภาคเกษตรกร                
ทําใหสงผลกระทบตอการเรียน หรือไมสามารถมาเรียนไดเต็มท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําโครงการ การระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นี้ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือระดมทุนการศึกษาใหนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
หรือข้ันพ้ืนฐาน 

 2. ระดมทรัพยากรเพ่ือสงเสริมสนับสนุนนักเรียนยากจนไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และหรือข้ันพ้ืนฐาน  

3. เพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีเขาขายตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ 

3.  เปาหมาย 

 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

 

 



60 

  

4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 การวางแผนการดําเนินงาน (P) 

ศึกษาวิธีการระดมทุน และเอกสารการออกใบอนุโมทนาบัตร
ตางๆ 

ต.ค. 63 – ม.ค. 64 กลุมสงเสริม                

การจัดการศึกษา 
 

2 ดําเนินการพัฒนา (D) 
2.2 แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอรับการบริจาค/เปดบัญชี
ระดมทุน 

2.2 ตรวจสอบงบประมาณและวัสดุอุปกรณ ท่ีไดรับการบริจาค 

2.3 แจงสถานศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดการขอรับทุน 

2.4 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีสมควร
ไดรับการชวยเหลือ 

2.5 แจงผลการพิจารณาผูไดรับทุนการศึกษา 
 

2.6 มอบทุนการศึกษา 

 

2.7  บันทึกชื่อผูไดรับทุนในทะเบียนทุน 

ม.ค. – ก.ย. 64 

 

 

ม.ค. – ก.ย. 64 

 

ม.ค. – ก.ย. 64 

 

พ.ค. – ก.ย. 64 

 

ภายใน 1 สัปดาห 
หลังการพิจาณา 
ภายใน 3 วันหลัง
ไดรับทุน 

ภายใน 1 สัปดาห 
หลังไดรับทุน 

 

กลุมสงเสริม                

การจัดการศึกษา 
 

 

3 การตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน (C) ม.ค. – ก.ย. 64 กลุมสงเสริม                

การจัดการศึกษา 
4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ก.ย. 64 กลุมสงเสริม                

การจัดการศึกษา 

6.  การประเมินผล 

ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนและเขาขายตองไดรับการชวยเหลือ
เปนพิเศษไดรับการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

- ตรวจสอบขอมูลการรับ
บริจาค                      - 
ตรวจสอบขอมูลผูรับทุน 

แบบรายงานผลใน
รูปแบบเอกสาร 

1. แนวทางการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ระดมทุนและทรัพยากร - การสังเกต                       
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ทางการศึกษา - การสัมภาษณ                                 
- แบบรายงานผล
ในรูปแบบเอกสาร 

5.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและหรือข้ันพ้ืนฐาน 

2.  นักเรียนท่ีเขาขายไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ ไดมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
หรือข้ันพ้ืนฐาน 

ผูเสนอโครงการ 

    ลงชื่อ 

      (นางสาววนิดา  ตุนติ๊บ) 
      นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

   ลงชื่อ 
     (นางทองสุข ปยะวงษ) 

      นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
       ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6 ท่ีกํากับดูแลกลุม 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
  (นายนพพร  เดชชิต) 

       รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 
ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

  ลงชื่อ 
  (นายสมพงศ  พรมจันทร) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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ช่ือโครงการ อบรมใหความรูเก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสด ุสําหรับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาต ิเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) การสรางความสามัคคีปรองดอง 
นโยบาย สพฐ. ท่ี ................................................................................................................................................. 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  

ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 
ตัวบงชี้ท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 

แผนงาน    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 11 มีนาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  ดวย กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนกลุมงานมีหนาท่ีเก่ียวกับ
การควบคุมดูแลการใชจายเงินของหนวยงานภายในสํานักงานเขตฯ และสถานศึกษาในสังกัดใหเปนไปโดย
ถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยดําเนินตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางท่ี
หนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ตลอดจนใหคําแนะนําปรึกษาดานการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ 
การดําเนินการเก่ียวกับคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพการ
การดําเนินงานดานบัญชี การเงิน และพัสดุ บุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ จึงจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจในกฎระเบียบดานการเงินการคลังของทางราชการ ตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือเปนกลไกในการบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
สอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2564 การ
ปฏบิัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการ มีข้ันตอน การปฏิบัติท่ีละเอียด ซ่ึงสวน
ราชการตองถือปฏิบัติและดําเนินการใหถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ 
เพ่ือมิใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ รวมถึงเพ่ือมิใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดจากระเบียบกําหนด ยังเปน
สอดคลองกับ 0การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
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Transparency Assessment : ITA) ดังนั้นบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ จึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ
เบิกจายเงิน และระบบการเงินการคลัง เพ่ือใหการเบิกใชจายเงินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ เกิด
ประโยชนตอทาง ราชการสูงสุด และรักษาไวซ่ึงวินัยทางการคลัง ซ่ึงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยได
ตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สําหรับ
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรม เขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึง
เขาใจในข้ันตอน วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน ได
อยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการบริหารงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรม สามารถระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการปฏิบัติงานได  
 2.3 เพ่ือใหผูเขารับการอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคต ิและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
3. เปาหมาย 

       เชิงปริมาณ  

 บุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 50 คน 

       เชิงคุณภาพ  

 บุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สามารถเขาใจในกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงเขาใจในข้ันตอน วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ไดอยางถูกตอง สามารถนําไปปรับใชในการบริหารงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน สามารถระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการปฏิบัติงานได และนําความรูท่ีไดมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคต ิและประสบการณในการปฏิบัติงาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/กิจกรรม  มีนาคม 2564 กลุมบริหารการเงินฯ 

2 ประชุมบุคลากรกลุมการเงินฯ วางแผนและมอบหมายหนาท่ี  มีนาคม 2564 กลุมบริหารการเงินฯ 

3 จัดทํารูปแบบการนําเสนอเพ่ือใชในการอบรมฯ มีนาคม 2564 กลุมบริหารการเงินฯ 

4 อบรมใหความรูเก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สําหรับ
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

เมษายน 2564 กลุมบริหารการเงินฯ 

5 สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน มีนาคม 2564 กลุมบริหารการเงินฯ 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมบุคลากรกลุมการเงินฯวางแผนและมอบ 
หมายหนาท่ีคณะทํางาน (คาเบี้ยเลี้ยง 8x120) 

 960  960 

2 เอกสารการนําเสนอเพ่ือใชในการอบรมฯ   2,000 2,000 

4 อบรมใหความรู 
 - คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน (8x120) 
 - คาอาหารวางผูปฏิบัต ิ(50x35) 

 

 

 

 

960 

1,750 

  

960 

1,750 

5 สรุป ประเมินผล และรายงานผลฯ (8x120)  960  960 

 รวม  4,630 2,000 6,630 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละของบุคลากรผูเขารับการอบรมเขาใจในเจตนารมณของ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงเขาใจในข้ันตอน วิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน ไดอยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการ
บริหารงาน ได 
 

2. รอยละบุคลากรผูเขารับการอบรม สามารถระบุปญหาอุปสรรค 

และแนวทางการแกไขในการปฏิบัติงานได  

 - การสํารวจ  
 -การสอบถาม 

 

 

-การสังเกต 

- แบบสํารวจ 

-แบบสอบถาม 

 

 

-แบบสังเกต 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 บุคลากรท่ีเขารับการอบรม มีเขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึง
เขาใจในข้ันตอน วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน ได
อยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการบริหารงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 7.2 บุคลากรท่ีเขารับการอบรม สามารถระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการ
ปฏิบัติงานได  
 7.3 บุคลากรท่ีเขารับการอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
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ผูเสนอโครงการ 

 

 

(ลงชื่อ)................................................ 
           ( นางสาวปทนา  ยานะแกว ) 

           ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

 

 

ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม 

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

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

 

(ลงชื่อ)................................................ 
        ( นางสาวเรณู     อุตรชัย ) 

   ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย 
 

ความเห็นของรองผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต 6  ท่ีกํากับดูแลกลุม 

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

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

 

(ลงชื่อ)................................................ 
             ( นายวิริยะ วรายุ ) 

  ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6 

 

ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ 

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

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

 

      (ลงชื่อ)................................................ 
              ( นายสมพงศ  พรมจันทร ) 

   ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาภารกิจสูคุณธรรมและความโปรงใส 

ยุทธศาสตรชาติพ.ศ.2561-2580 ดานยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี 35. การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  ดานท่ี 11 แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธท่ี 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 

กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมี
การเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 

กลยุทธท่ี 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนเรื่องท่ีนารังเกียจไม
พึงกระทํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(พ.ศ.2560-2564)   เปาหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีมี 

       ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวม 

       จากประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายท่ี 10 : การสงเสริม 

การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายสพฐ.   นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และ
การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี มฐ. ท่ี ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี     ๓ การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ลักษณะโครงการ                     โครงการยอย   

ผูรับผิดชอบโครงการ                นางสาวภาวิณี  คําแผน  

ระยะเวลาดําเนินการ                มีนาคม – กันยายน  2564 
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1. หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตามแนวทางเขตสุจริตใหประสบความสําเร็จจะตองสราง
ภาพลักษณขององคกรใหเปนท่ีรับรูของสังคม กอใหเกิดความศรัทธา ความรวมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจใน
การดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายรวมท้ังปลุกกระแสใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคล ใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรูและมีคุณลักษณะ 5 ประการของความซ่ือสัตยสุจริต กอใหเกิดความผูกพันระหวางองคกร
กับผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียรวมท้ังสาธารณชน  โดยมีกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเขตสุจริตเปน
แนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรทุกฝาย ท้ังนี้ตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได ตามกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงจัดทําโครงการฯ นี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือจัดหาสัญลักษณท่ีแสดงถึงการดําเนินงานของเขตสุจริต 

3. เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน  กิจกรรมของหนวยงานไปยังผูเก่ียวของและสาธารณชน 

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะบุคลกากรเขตสุจริต 
 

3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 
จํานวน 64 คน 

เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 มีภาพลักษณของสํานักงานท่ีนาเชื่อถือ
ศรัทธายิ่งข้ึนบุคลากรมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของเขตสุจริต  ผูมีสวนไดสวนเสียผูเก่ียวของทราบขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามากยิ่งข้ึนและมีความพรอมในการรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 

1.  การเสรมิสรางภาพลักษณในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี มีนาคม – กันยายน กลุมนิเทศฯ 

 

5. งบประมาณ    

งบดําเนินงาน  จํานวน   15,700.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมท่ี 1  การเสริมสราง
ภาพลักษณในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

1.1 .จัดทําสัญญาลักษณโครงการ  

1.2 จัดทําแผนพับโครงการ 

1.3 กิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติ 

 

 

 

 

 

  

 

5,000 

5,000 

- 

 

 

5,000 

5,000 

- 

  

 รวม   10,000 10,000   

หมายเหตุ : -ขอถัวจายทุกรายการ 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน สังเกต แบบสงัเกต 

รอยละของบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สอบถาม แบบสอบถาม 

รอยละบุคลากรท่ีมีเจตคติตอการทํางานใหแกองคกร สํารวจความพึงพอใจ แบบสํารวจ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   8.1  เสริมสรางประสบการณใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  มีจิตสํานึก ในการปฏิบัติงานใหแก
องคกรอยางเต็มใจ  เต็มความรู  เต็มความสามารถ 

    8.2  องคกรมีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในระดับสูง ไดรับการรับรอง/ยอมรับเปนเขตพ้ืนท่ีสุจริต 
 
 

 ผูเสนอโครงการ 

(ลงชื่อ) 
           นางสาวภาวิณี   คําแผน 

                  ตําแหนง   ศึกษานิเทศก  
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ความเห็นของผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม 

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

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

 (ลงชื่อ) 
        นางสาวเกษแกว  ปวนแดง 

    ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 

ความเห็นของรองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 ท่ีกํากับดูแลกลุม 

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

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

(ลงชื่อ) 
           นายจิรเมธ   จันทบูรณ 

 ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

ความเห็นของผูอนุมัติโครงการ 
.............................................................................................................................................................................. 

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

(ลงชื่อ)  
              นายสมพงศ   พรมจันทร 

  ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 



 

 
คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

ท่ี  6๓/2564 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

****************************  

 ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ไดมีการขับเคลื่อนสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ต้ังแตปการศึกษา๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน และมีนโยบายในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จะไดกําหนดนโยบาย /โคร งการ /กิจกรรม การปองกันและปราบปรามกาทุจริตซ่ึงมา
จากการวิเคราะหความเสี่ยง ระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวมและผลประโยชนทับซอน เพ่ือนํา

ผล   การวิเคราะหดังกลาว เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปปแบบ 
ประจําปงบประมาณ  ๒ ๕๖๔ สําหรับขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนใชเปนแนวใน

การปฏิบัต ิ
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือน  มีนาคม  พศ.2564  
 
 

                                   
 )นายสมพงศ  พรมจันทร(  

           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 

.๑  นายสมพงศ  พรมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประธานกรรมการ 
  ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
2. นายจิรเมธ  จันทบูรณ รองผูอํานวยการ สพป .เชียงใหม เขต ๖  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิริยะ  วรายุ รองผูอํานวยการ สพป .เชียงใหม เขต 6  รองประธานกรรมการ 
4. นายนพพร  เดชชิต รองผูอํานวยการ สพป .เชียงใหม เขต 6  รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวเกษแกว  ปวนแดง ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ     กรรมการ 

.๖  นางสาวเรณู  อุตรชัย ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย กรรมการ 

.7  นางสาวฐานิสสรณ  ศรีสิงหชยั ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ กรรมการ 
8. นางพิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการ 
9. นางสมพร  รุจิเลิศ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
10. นางทองสุข  ปยะวงษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
11. นางสาวดากานดา  วงศพิพัฒนทวีป ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
12. นายณัฏฐวัฒน  วงศใยมูล ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี กรรมการ 
13. นางพรรณี  กันใหม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวภาวิณี  คําแผน ศึกษานิเทศกชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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