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คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
(ป้องกันการทุจริต) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย
1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยมีการติดตาม ประเมินผลโครงการ
ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผนและข้อมูล โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอขอบพระคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนสาเร็ จ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาคัญ
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
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ส่วนที่ ๑
บทนา

ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสาคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ
สินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การ
ทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว
ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมี
บทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่
การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดย
จะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการ
คานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ
ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รฐั สภาและสาธารณชนได้รับทราบใน
ทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสยั ทัศน์ว่า “ ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand) ” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ
ที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายใน
และต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่
ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 35 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 35 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทาง
ในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตใน
การปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
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ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้กาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จานวน 42 เขต
โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดลาปางและลาพูน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองลาปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ให้ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น
สภาพทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตาบล ต้นธงชัย
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 350789 และ (054) 350790
โทรสาร (054) 350791 Website : www.secondary35.go.th มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 45 โรงเรียน ตั้งอยู่ใน
จังหวัดลาปาง 30 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดลาพูน 15 โรงเรียน มีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35
จังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ที่ 221 หมู่ 3 ตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ (053) 510441 เพื่ออานวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดลาพูน
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปางตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน สายพหลโยธิน
ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา
จังหวัดตาก
จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดลาพูน

การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อาเภอ มีจานวนโรงเรียนตั้งอยู่ในแต่ละอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
1. อาเภอเมืองลาปาง
2. อาเภอเกาะคา
3. อาเภอห้างฉัตร
4. อาเภอแม่ทะ
5. อาเภอเมืองปาน
6. อาเภอเสริมงาม
7. อาเภอแม่เมาะ
8. อาเภอแจ้ห่ม
9. อาเภอสบปราบ
10. อาเภองาว
11. อาเภอเถิน
12. อาเภอวังเหนือ
13. อาเภอแม่พริก
รวมจานวนโรงเรียนใน จ.ลาปาง

จานวนโรงเรียน
7
2
3
3
4
1
2
1
1
2
2
1
1
30 โรงเรียน

6
จังหวัดลาพูน

จังหวัดล าพูนตั้งอยู่ ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธินเป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร
และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,675 ไร่
เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลาปาง และจังหวัดตาก
จังหวัดลาปาง
จังหวัดเชียงใหม่

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อาเภอ มีจานวนโรงเรียนตั้งอยู่ในแต่ละอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
1. อาเภอเมืองลาพูน
2. อาเภอแม่ทา
3. อาเภอบ้านธิ
4. อาเภอป่าซาง
5. อาเภอบ้านโฮ่ง
6. อาเภอทุ่งหัวช้าง
7. อาเภอลี้
8. อาเภอเวียงหนองล่อง
รวมจานวนโรงเรียนใน จ.ลาพูน

จานวนโรงเรียน
4
2
1
3
2
1
2
15 โรงเรียน
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ITEC)

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

สหวิทยาเขต

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่มบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่ม
อานวยการ

สถานศึกษาในสังกัด

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ศูนย์
ประสานงานฯ
จังหวัดลาพูน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
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สหวิทยาเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีสหวิทยาเขตในสังกัด ดังนี้
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง
จานวน 4 สหวิทยาเขต
1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2) โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
3) โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
4) โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
5) โรงเรียนสบจางวิทยา
6) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
7) โรงเรียนเมืองมายวิทยา
8) โรงเรียนประชาราชวิทยา
2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย
1) โรงเรียนลาปางกัลยาณี
2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์
นคร 3) โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
4) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5) โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
6) โรงเรียนแม่สันวิทยา
3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
2) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
3) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาคม
4) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
5) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
7) โรงเรียนสบปราบพิทยา
8) โรงเรียนเถินวิทยา
9) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
10) โรงเรียนแม่พริกวิทยา
4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2) โรงเรียนวังเหนือวิทยา
3) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
4) โรงเรียนเมืองปานวิทยา
5) โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
6) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน
จานวน 3 สหวิทยาเขต
1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
2) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
3) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
4) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
5) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย
1) โรงเรียนป่าซาง
2) โรงเรียนวชิรป่าซาง
3) โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
4) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
5) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
3) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
4) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
5) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
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ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3

ศูนย์ภาษาไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์คณิตศาสตร์
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
(ERIC/ภาษาที่ 2)
ศูนย์สังคมศึกษา
(สังคม/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์)
ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนย์ศิลปะ
(ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์)
ศูนย์การงานอาชีพ
(อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/คหกรรม)
ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน
(ลูกเสือ-เนตรนารี)
ศูนย์บรรณารักษ์ (ห้องสมุด)
ศูนย์แนะแนว
ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผลและ
การวิจัยต่างๆ
ศูนย์ STEM
ศูนย์อาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จังหวัดลาปาง

จังหวัดลาพูน

ลาปางกัลยาณี
บุญวาทย์วิทยาลัย
ห้างฉัตรวิทยา
ลาปางกัลยาณี

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ป่าซาง
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

แม่เมาะวิทยา

เวียงเจดีย์วิทยา

บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปางกัลยาณี

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน

ประชารัฐธรรมคุณ

บ้านแป้นพิทยาคม

บุญวาทย์วิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ

จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
เวียงเจดีย์วิทยา

ลาปางกัลยาณี
ลาปางกัลยาณี
ลาปางกัลยาณี

จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน

บุญวาทย์วิทยาลัย
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปางกัลยาณี

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
จานวนผู้บริหารและบุคลากรของสพม. 35 ปีการศึกษา 2560
ตาแหน่ง/กลุ่ม
ผอ.สพม.เขต 35
รอง ผอ.สพม.เขต 35
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
(ศึกษานิเทศก์)
กลุ่มอานวยการ (รวม
ITEC)
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

ผู้บริหาร บุคลากร บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง
38 ค
38 ค ราชการ ประจา
(1)
(2)
1
4
7

1
4
8
5

12

3

6
12

4

1

5

6

2

8

11

2
58

6
8

7

รวม
(คน)

1
5

5

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

2
32

1

1

1

2

1

หมายเหตุ : นับรวมบุคลากรที่ประจาอยู่ที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35 จ.ลาพูน
จานวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน สังกัด สพม. 35 ปีการศึกษา 2560
ตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอน ตาม จ.18
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
อัตราจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จ.ลาพูน (คน) จ.ลาปาง (คน)
38
66
733
1,212
22
49
16
60
40
77
849
1,464

รวม (คน)
104
1,945
71
76
117
2,313
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จานวนโรงเรียนสังกัด สพม. 35 จาแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2560
ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่
พิเศษ

(นักเรียน น้อยกว่า 500 คน)
(นักเรียน 500 - 1,499 คน)
(นักเรียน 1,500 - 2,499 คน)

จ.ลาพูน
(โรง)
9
4
-

จ.ลาปาง
(โรง)
19
9
-

รวม
(โรง)
28
13
-

2

2

4

15

30

45

(นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียนและจานวนห้องเรียนรายชั้น สังกัด สพม. 35 ปีการศึกษา 2560

ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
รวมทั้งสิ้น

จ.ลาพูน
จานวน
จานวน
นักเรียน
ห้องเรียน
2,201
65
2,204
63
2,270
64
6,675
192
1,879
67
2,033
68
1,958
69
5,870
204
8
1
11
1
8
1
27
3
12,572
399

จ.ลาปาง
จานวน
จานวน
นักเรียน
ห้องเรียน
3,750
111
3,687
109
3,851
109
11,288
329
2,917
109
2,790
106
2,847
109
8,554
324
61
3
58
2
44
4
163
9
20,005
662

รวม สพม.35
จานวน
จานวน
นักเรียน ห้องเรียน
5,951
176
5,891
172
6,121
173
17,963
521
4,796
176
4,823
174
4,805
178
14,424
528
69
4
69
3
52
5
190
12
32,577 1,061

12
จานวนนักเรียนรายชั้น สังกัด สพม. 35 ปีการศึกษา 2553 - 2560
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
รวมทั้งสิ้น

2553
8,001
8,627
8,513

2554
6,765
7,970
8,497
23,23
25,141
2
6,654 6,873
6,097 6,278
6,075 5,923
19,07
18,826
4
135
58
180
123
184
175
499
356
42,66
44,466
2

2555
6,032
6,759
7,910
20,70
1
7,040
6,508
6,088
19,63
6
70
64
118
252
40,58
9

จานวนนักเรียน (คน)
2556 2557 2558
6,160 5,972 6,056
6,079 6,224 5,978
6,821 6,090 6,204
18,28
19,060
18,238
6
6,891 5,727 5,067
6,807 6,596 5,415
6,379 6,661 6,339
18,98
20,077
16,821
4
136
102
59
66
121
96
64
63
117
266
286
272
39,40 37,55
35,331
3
6

2559
5,896
6,081
6,101

2560
5,951
5,891
6,121

18,078

17,963

5,029
4,836
5,375

4,796
4,823
4,805

15,240

14,424

71
55
90
216

69
69
52
190

33,534

32,577

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม. 35 ปีการศึกษา 2559
O-NET
ปี 2559

ม.3

ม.6

ระดับ

กลุม
่ สำระกำรเรียนรู้
ไทย

สังคม

อังกฤษ

คณิต

วิทย์

ประเทศ

46.36

49.00

31.80

29.31

34.99

สพฐ.

46.81

49.34

31.39

29.53

35.12

ลำพูน

50.42

52.17

33.89

34.01

37.33

ลำปำง

50.40

53.74

33.92

34.63

38.30

สพม.35

50.41

53.18

33.91

34.41

37.95

ประเทศ

52.29

35.89

27.76

24.88

31.62

สพฐ.

53.09

36.17

27.35

24.90

31.77

ลำพูน

54.04

36.63

26.46

25.36

33.11

ลำปำง

57.15

38.63

29.78

28.97

34.61

สพม.35

55.88

37.81

28.42

27.50

33.99

13
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบค่ าชัเฉลี
ยละผลการทดสอบระดั
พืน้ ฐาน35
(O-NET)
ชั้นมักธษา
ยมศึก2558
ษาปี ที่ 3 -ปี การศึ
กษา 2558 และ 2559
้นมัย่ ร้ธอยมศึ
กษาปีที่ 3 สับงชาติ
กัดข้นัสพม.
ปีการศึ
2559
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จังหวัดลาปาง-ลาพูน)
O-NET 58
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จังหวัด
ลาปาง ลาพูน สพม.35

O-NET 59
สังกัด ประเทศ

จังหวัด
ลาปาง ลาพูน สพม.35

ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)
สังกัด ประเทศ

จังหวัด
ลาปาง ลาพูน สพม.35

สังกัด ประเทศ

ภาษาไทย

45.21 45.38 45.27 42.89 42.64 50.40 50.42 50.41 46.81 46.36 5.19

5.04

5.14

3.92

3.72

สังคมศึกษา

50.13 49.20 49.78 46.42 46.24 53.74 52.17 53.18 49.34 49.00 3.61

2.97

3.40

2.92

2.76

ภาษาอังกฤษ

33.16 31.75 32.75 30.16 30.62 33.92 33.89 33.91 31.39 31.80 0.76

2.14

1.16

1.23

1.18

คณิ ตศาสตร์

36.69 35.75 36.33 32.42 32.40 34.63 34.01 34.41 29.53 29.31 (-2.06) (-1.74) (-1.92) (-2.89) (-3.09)

วิทยาศาสตร์

41.60 41.57 41.58 37.88 37.63 38.30 37.33 37.95 35.12 34.99 (-3.30) (-4.24) (-3.63) (-2.76) (-2.64)

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลัก 41.36 40.73 41.14 37.95 37.91 42.20 41.56 41.97 38.44 38.29 0.84

0.83

0.83

0.48

0.39

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม. 35 ปีการศึกษา 2558 - 2559

เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ร้ อยละผลการทดสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558 และ 2559
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จังหวัดลาปาง-ลาพูน)
O-NET 58
O-NET 59
ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)
วิชา

จังหวัด
ลาปาง ลาพูน สพม.35

สังกัด ประเทศ

จังหวัด
ลาปาง ลาพูน สพม.35

สังกัด ประเทศ

จังหวัด
ลาปาง ลาพูน สพม.35

ภาษาไทย

52.73 51.59 52.27 49.95 49.36

57.15 54.04 55.88 53.09 52.29

สังคมศึกษาฯ

41.08 41.16 41.08 40.00 39.70

38.63 36.63 37.81 36.17 35.89 (-2.45) (-4.53) (-3.27) (-3.83) (-3.81)

ภาษาอังกฤษ

26.52 24.90 25.87 24.68 24.98

29.78 26.46 28.42 27.35 27.76

คณิ ตศาสตร์

29.92 28.26 29.26 26.65 26.59

วิทยาศาสตร์

35.27 35.12 35.21 33.55 33.40

28.97 25.36 27.50 24.90 24.88 (-0.95) (-2.90) (-1.76) (-1.75) (-1.71)
34.61 33.11 33.99 31.77 31.62 (-0.66) (-2.01) (-1.22) (-1.78) (-1.78)
37.83 35.12 36.72 34.66 34.49 0.72 (-1.09) (-0.02) (-0.31) (-0.32)

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลัก 37.10 36.21 36.74 34.97 34.81

4.42
3.26

2.45
1.56

3.61

สังกัด ประเทศ

2.55

3.14
2.67

2.93
2.78
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการ
สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาได้ เริ่ม ดาเนิน การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นงานของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็ น การประเมิ น เชิ งบวกที่ค รอบคลุ ม การปฏิ บัติ ร าชการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน”
และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปี 2558 - 2560
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
71.21
77.92
79.10
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
74.02
81.36
84.70
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คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ รายดัช นีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
แสดงรายละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

คะแนน ITA
ดัชนีที่ 1
ภาพรวม
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60
77.92 79.10 74.33 74.40

ดัชนีที่ 2

ดัชนีที่ 3

ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60
83.34 94.43 85.82 91.58

ดัชนีที่ 4
ปี 59
75.49

ปี 60
70.58

ดัชนีที่ 5
ปี 59
70.21

ปี 60
62.86

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้คะแนนการประเมินใน
ดัชนีที่ ความโปร่งใส ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบกรามการทุจริตในหน่วยงาน
มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 มีจุดบกพร่องในเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การป้องกันประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทาแผนปฏิบัติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. เสนอแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบการ
กาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน
ได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชีว้ ัด
แผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิด
การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
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วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม
และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
๓.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุก
ระดับ
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
สังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
ต่อต้านการทุจริต
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่
ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนากลไกการกาหนดให้ ๑.๑ กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง ต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
การเมืองในการต่อต้านการ
๑.๒ กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรค
ทุจริตต่อสาธารณชน
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
๒. เร่งรัดการกากับติดตาม
๒.๑ ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ๒.๒ การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
กาหนดกลยุทธ์และมาตรการ เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน ๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนด กลยุทธ์และ
การทุจริต
มาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๓ การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๔. พัฒนาระบบการบริหาร
๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
งบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
และปราบปรามการทุจริต
๔.๒ จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
เพื่อให้ได้รับการจัดสรร
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม

21
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่
มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
ต่อต้านการทุจริตสาหรับภาค ๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
เอกชนและภาคประชาชนโดย
รัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ ๖.๑ กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบาย
กากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดาเนินงานตามเจตจานงทาง
๖.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้
ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้
อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วางมาตรการเสริมในการ
๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสีย่ งของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๑.๗ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๑๐ การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทาง
บริหาร
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑3 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
๒. การรายงานผลสะท้อนการ - บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ ติดตาม และ
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบ
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนด
กลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
๒.๒ นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๒.๓ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดาเนินการตามหลัก
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
๖.๓ กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
บุคลากรด้านการป้องกัน
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกัน
การทุจริต
การทุจริต
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการตามอนุสัญญา
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกัน
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
Corruption : UNCAC)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริต
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผล
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่ององ
๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ
เรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
กฎหมายในการปราบปรามการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานใน
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ กระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ทุจริตและสอดคล้องกับ
กับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
ในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหายความเร่งด่วน และ
สถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
กรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๗. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทาความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
การทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
ตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตาม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมี
กลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้
การยกระดับดัชนีการรับรู้
สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
Perceptions Index :CPI)
1.3 เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ของประเทศไทย
ประเทศ
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
๒.2 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี โดย ฯพณฯท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามาหากิน
และการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความ
ขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบ
นานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็น
ภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริต
คอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏใน
ผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวก
หรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวน
การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของ
ภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และ
สะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และ
ระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การ
สูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่
ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้
โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
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ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี
รวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้ง
จะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
โดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็น
บรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตามที่นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ AntiCorruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตาม
น้าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ
"กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกง
ไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา
คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ : ค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
มีค่าคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดั บ คะแนนการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิน งานของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้ อ ยละของผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรมเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการผลั กดั น ให้ เ กิด สั งคมที่ไ ม่ ทนต่ อการทุ จ ริ ต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80
(เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิด
ภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนิน การผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การ
ดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสานึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต
และกาหนด
นโยบายคุณธรรม
และ
ความโปร่งใสใน
การด่าเนินงาน

1. การประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานงการบริหารงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
- การติดตามแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้
และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ
ความ สาเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ

งบประมาณ
(บาท)

-

29
2. สร้างจิตสานึก
ที่ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบ
ของการทุจริต ให้
ดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ
3. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน
4. ส่งเสริมการ
สร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รปั ชัน"

2. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้
และ ได้รับการ
ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต
3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
3. ร้อยละของ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
จานวนบุคลากร
ส่วนรวม
เป้าหมายมีความ
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การกระทาที่ถือเป็น ตระหนักและ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
ปฏิบัติหน้าที่ให้
- การสร้างความรับรูเ้ รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นไปตาม
ให้กับข้าราชการที่ย้าย/บรรจุใหม่
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพือ่ สาธารณะ
4. ร้อยละของ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มี จานวนบุคลากรที่
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ กิจกรรม “ คนดี คน
ได้รับการพัฒนา
สุจริต ของ สพม.35 ”
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่

20,000

40,000

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนด
กลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัป

1. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทางานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนิน
งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงาน
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจาปี 2561
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัตติ ามแนวทาง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

1. ค่าคะแนน
เฉลี่ยการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
(ITA)

งบประมาณ
(บาท)
20,000

30
ชัน(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ
2. เสริมสร้าง
1. สร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ทดี่ ีในองค์กร เกี่ยวกับบทบาท
และสาธารณชนให้เกิด หน้าที่ และการ
ความเชื่อมั่นใน
ดาเนินงาน ใน
กระบวนการท่างาน
ด้าน
ด้านการป้องกัน
การส่งเสริม
และปราบปรามการ
จริยธรรม และ
ทุจริต
ต่อต้านการทุจริต

2. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปี 2561

1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
-สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร
ภายใต้หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต
Zero Corruption”
- โปสเตอร์“สพม.35. Zero Corruption”
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่
อาจเกิดขึ้น/Do & Don't)
- จัดทาวารสาร ZERO CORRUPTION JOURNAL
ประจาปี 2561
2. พัฒนารูปแบบ 2. การจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์
วิธีการ เนื้อหา
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
สาระ และ
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ช่องทางให้
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี
2561

-

1. จานวน
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์
ในด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู้

120,000
โครงการ/
กิจกรรมละ
20,000
บาท

2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ต่อระบบ
บริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต
(ช่องทาง/
การน่าเสนอ
ข้อมูล)

-
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การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา
เขต 35 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
งบประม หน่วยงาน
ดาเนินงาน
าณ
รับผิดชอบ
1. การประกาศเจตนารมณ์/
กาหนดนโยบาย
- การประกาศเจตจานงการ
บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
- การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- การติดตามแนวทางการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ
เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง
ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต

1. เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต
โดยการประกาศเจตจานงสุจริตและนโยบายการ
บริหารราชการที่มีความโปร่งใส
2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรที่มีการทางานด้วย
ความโปร่งใส
3. เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยภาครัฐ
4. เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต

พ.ค.-มิ.ย.2561

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์
รัปชัน"

1. เพื่อสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริต
2. เพื่อสร้างจิตสานึกค่านิยม ไม่ทนการทุจริต
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ทางานด้วยความ
สุจริต

มิ.ย.-ก.ค.2561

20,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "การ
กระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการที่ย้าย/บรรจุใหม่

1.เพื่อให้บุคลากรสานักงานมีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันของ
ผลประโยชน์ 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนได้
4. สามารถจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯได้

มิ.ย.-ก.ค.2561

30,000 กลุมบริหารงาน
บุคคล

4. ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพือ่
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย
สุจริต จิตสาธารณะ กิจกรรม “
คนดี คนสุจริต ของ สพม.35 ”

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์กรทางาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่
ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ส.ค.-ก.ย. 2561

-

-

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่ม
อานวยการ
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5. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน การเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA)
-การประชุมเตรียมความพร้อมการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจาปี 2561
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัตติ าม
แนวทาง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
6. การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปี
2561
7. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต
-สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 ม.
ภายใต้หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่
โปร่งใสไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โปสเตอร์ “สพม.35. Zero

1. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ พ.ค.-มิ.ย.2561
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ด้านการ
ประกาศเจตจานงสุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานซึงเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
2.เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1.เพื่อให้หน่วยงานมีแผนป้องกันและปราบปรามการ มี.ค.-มิ.ย.2561
ทุจริต ประจาปี
2.เพื่อป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน
1. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ในการป้องกัน
การทุจริต
2.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการทางานที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
4.เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นองคืกรทางานที่ เน้นความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต

มิ.ย.-ก.ย.2561

20,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

-

ทุกกลุ่ม

80,000

บริหารการเงิน
และสินทรัพย์

-

กลุ่ม
อานวยการ

Corruption”

- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/Do &
Don't)
- จัดทาวารสาร ZERO
CORRUPTION JOURNAL
ประจาปี 2561
8. การจัดทาและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์
โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผูม้ ีส่วนได้เสีย

1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โดยมีบุคลากรผู้มสี ่วนได้ มี.ค – ก.ย.2561
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ การทางานที่เน้นความซื่อสัตย์
สุจริต
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คณะกรรมการทางานจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
๑. นายอลงกรณ์ ประสานสุข
รอง ผอ.สพม. ๓๕ รก.ผอ.สพม.35
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ
รอง ผอ.สพม. ๓๕
รองประธานกรรมการ
๓. นายจิรวัฒน์ ปัญญา
รอง ผอ.สพม.๓๕
รองประธานกรรมการ
๔. นายไพโรจน์ วิเศษ
รอง ผอ.สพม.๓๕
รองประธานกรรมการ
5. นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6. นางอุดม
ถาวร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
7. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8. นายโกศล
สินธุบุญ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผล
กรรมการ
๑0. นางมัณฑนา ลิ้มตระกูล
ผอ.หน่วยสอบภายใน
กรรมการ
๑1. นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์
นักจัดการทั่วไปชานาญการพิเศษ
กรรมการ
12. นายชนินทร์ วรรณมณี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. ส.ต.ท.ชวพล แก้วศิริพันธ์
นิติกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑4. นางสาวลดาวัลย์ ขุมคา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
16. นางบุปผา อริยะสม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
17. นางชญาดา โนตาปิง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
18 นางวัชรี สิทธิวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
19. นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
20. นางณัฐกิตติ์ วงค์น้าโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
21. นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล
นักส่งเสริมการจัดการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
22. นางวราภรณ์ เชือ้ น้อย
นักส่งเสริมการจัดการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
23. นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นักส่งเสริมการจัดการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
24. นางศศิธร บุญชุม
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
25. นางสาวฐารดี วงศ์ษา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
26. นายวรวิทย์ คาดี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
27. นางนลินา ใจเสมอ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
28. นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
29. นางสาวอริญา วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
30. นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
31. นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กรรมการ
32. นายสนั่น
สายนุวงค์
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
33. นางสาวสุวลี สาคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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