คํานํา
องคกรใดมีการทํางานบนพื้นฐาน ความสุจริตก็จะสามารถนําองคกรสูคุณภาพได รวมทั้งเปน
ตนแบบใหกับเครือขายหรือผูเกี่ยวของไดปฏิบัติและมีคุณภาพตามดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จะเปนเขตที่สุจริตไดนั้น จําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในสังกัด ใหมีวัฒนธรรมองคกรในการ
ปฏิบัติงานที่ดี นั่นคือการมีคุณธรรม มีความโปรงใส และตรวจสอบไดไมวาการจัดซื้อจัดจาง มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวม การเขาถึงขอมูลภารกิจหลัก การตอบสนองขอ
รองเรียน และการตอตานการทุจริตในองคกร หากองคกรใดสามารถทําไดดีก็จะหมายถึงการเปนองคกรที่มี
คุณภาพและจะทําใหองคกรมีความพรอมเปนเขตสุจริต ซึ่งที่จริงแลวเปนเรื่องที่บุคลากรในองคกรทุกคนจะปฏิบัติ
หนาที่ตนเองใหสอดคลองกับระเบียบตามกฎหมายอยางดีที่สุดเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดสรางความ
ตระหนักตามกลยุทธที่วางไว มุงใหบุคลากรในสํานักงานไดรวมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการไดมากขึ้น โดยมี
ขอจํากัดดานความเขาใจ ความตระหนักและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานซึ่งตองใชความมุงมั่น ความจริงจัง จริงใจ
ที่จะผลักดันการทํางานรวมกันเพื่อใหทุกคนมีคุณธรรมโปรงใสและปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี อยางไรก็ตาม
ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได นอกจากจะเปนการพัฒนาบุคลากร ความรวมมือจากทุกคนที่จะปฏิบัติงานของตนเอง
ใหดีที่สุดแลวเรายังตองมีการวางแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ขอขอบคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จนสําเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
กำรทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหำใหญ่ในสังคมไทย สืบเนื่องต่อกันมำเป็นเวลำนำนและทวี
ควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้ำงอีกทั้งยังส่งผล
ต่อภำพลักษณ์ของประเทศ กำรทุจริตทำงกำรศึกษำเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเป็น
กำรละเมิดสิทธิที่จะเข้ำถึงกำรศึกษำได้โดยสมบูรณ์ รวมถึงควำมล้มเหลวในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำแบบให้เปล่ำ
กำรทุ่มเททรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กำรเลือกปฏิบัติทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรนโยบำยคุณภำพกำรศึกษำ และ
ปัญหำทุจ ริ ตทำงกำรศึกษำ ผลจำกกำรส ำรวจขององค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency
International) ได้จัดทำดัชนีภำพลักษณ์กำรทุจริตหรือคอรัปชั่น ประจำปี 2559 พบว่ำประเทศไทยได้ 35
คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ลำดับที่ 101 เมื่อเทียบกับปี 2558 ได้ 38 คะแนน
อยู่อันดับ 76 จำก 168 ประเทศ ที่ทำกำรสำรวจกำรทุจริตคอรัปชั่น ในกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มค่ำดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตและกำรลดปัญหำกำรทุจริต จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ทุกภำคส่วนในสังคมต้องรวมพลังกันสร้ำงสังคมที่ไม่ทนกับ
กำรทุจริต ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ยกระดับ
เจตจำนงทำงกำรเมือง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิง
รุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย
โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) สูงกว่ำร้อยละ
๕๐ เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
สำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงำน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจ ริ ต และประพฤติมิ ช อบเพื่อ ให้ ส่ ว นรำชกำรและหน่ ว ยงำนภำครัฐ แปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมำสู่กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

1

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี พ.ศ. 2561

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพสำหรับข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) โดยมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงด้ำนจิตใจเป็นหลัก และหลีกเลี่ยงกำรกระทำผิดวินัย ในขณะ
ที่วินั ยก็เป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรพิจำรณำทำงบวกของควำมเป็นรำชกำร ในส่ วนที่เป็นนำมธรรมของวินัยนั้น
จึงเป็นควำมรู้สึกที่ดีงำมที่อยู่ในจิตสำนึกที่ถูกต้อง และอยู่ในหัวใจของคนที่มีวินัย ซึ่งละเอียดอ่อนและมีควำมคงทน
มำกกว่ำรูปธรรม สิ่งสำคัญประกำรหนึ่งของกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรมีวินัยและป้องกันกำรกระทำ
ผิดวินัยคือกำรสร้ำงจิตสำนึก เพื่อให้รับรู้ว่ำผู้กระทำควำมผิดวินัยต้องถูกลงโทษ ส่วนผู้ปฏิบัติตำมวินัยจะได้รับ
กำรยกย่อง กำรถูกร้องเรียนเกี่ยวกับควำมประพฤติ กำรปฏิบัติงำนที่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัยข้ำรำชกำรครู
และจรรยำบรรณวิชำชีพครูอยู่บ่อยครั้ง และมีหลำยครั้งหลำยกรณีที่ข้ำรำชกำรครูแ ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้กระทำไปด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ควำมประมำท เลินเล่อ อำจจะด้วยภำระหน้ำที่ของครูต้องปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรสอนเป็นหลัก กำรทำควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมระเบียบวินัยข้ำรำชกำรและจรรยำบรรณ
วิชำชีพครูอย่ ำงถ่องแท้ จึงได้จัดทำโครงกำรขึ้น เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมประพฤติ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู และเพื่อสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำงำนวินัยจำก
ข้ำรำชกำรครู และผู้ บ ริ ห ำรที่เคยผ่ ำ นกำรอบรมหลั กสู ตรกำรดำเนินกำรทำงวินัย และเสริม เสริ ม สร้ำงควำมรู้
กำรดำเนินกำรทำงด้ำนวินัยและจรรยำบรรณวิชำชีพ และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) ให้มีคุณภำพสูงขึ้นสำมำรถขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนำบุคลำกรให้เห็นควำมสำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นรูปธรรมนำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม
และยั่งยืน
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ข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
 สภำพทำงภูมิศำสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี เลขที่ 118
หมู่ที่ 1 ตำบลบำงมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 เบอร์โทร 036-507454
โทรสำร 036-507445 www.secondary5.obec.go.th มีสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 64 โรงเรียน
กระจำยอยู่ในท้องที่ 4 จังหวัด ดังนี้

ชัย นำท 13

จังหวัดชัยนำท

จังหวัดชัยนำท ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 194 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ
2,469.74 ตำรำงกิโลเมตร จังหวัดชัยนำทมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธำนี และจังหวัดนครสวรรค์
 ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธำนี
หน่วยกำรปกครอง กำรปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองชัยนำท
4. อำเภอหนองมะโมง
7. อำเภอหันคำ

2. อำเภอวัดสิงห์
5. อำเภอมโนรมย์
8. อำเภอเนินขำม

3. อำเภอสรรคบุรี
6. อำเภอสรรพยำ

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 13 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 9,679 คน
N

อ.มโนรมยี
b ีลยีชนีปถีมภี
โรงเรียนอีลีตไพบ

bสโมสรวีทยา
โรงเรียนศรี

b

อ.หนองมะโมง

โรงเรียนวีดสีงหี

อ.วีดสีงหี

b ทย าคม
โรงเรียนชียนาทพี
b

S

อ.สรรพยา

b โรงเรียนสรรพยาวีท ยา
b
โรงเรียนบ ีญนาคพีทยาคม
b กีจพีทยาคม
b ทยา โรงเรียนชยานี
โรงเรียนหีวยกรดวี
b

อ.หีนคา

โรงเรียนคีรีประชาสรรคี

โรงเรียนหีb
นคาพีทยาคม
b
โรงเรียนเนีนขามรีฐป ระชานีเคราะหี

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

E

อ.เมีองชียนาท

โรงเรียนหีนคาราษฏรีรีงสฤษดีี

อ.เนีนขาม

b โรงเรียนสาครพีท ยาคม

W

3

อ.สรรคบีรี
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จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย บนฝั่งซ้ำยของแม่น้ำลพบุรี มีระยะทำงห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนครไปทำงทิศเหนือตำมเส้นทำงถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตร หรือตำมเส้นทำงรถไฟประมำณ
133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 6,641.859 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
 ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดสระบุรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครรำชสีมำ และจังหวัดสระบุรี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยกำรปกครอง กำรปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองลพบุรี
5. อำเภอท่ำวุ้ง
9. อำเภอลำสนธิ

2. อำเภอโคกเจริญ
6. อำเภอท่ำหลวง
10. อำเภอสระโบสถ์

3. อำเภอโคกสำโรง
7. อำเภอบ้ำนหมี่
11. อำเภอหนองม่วง

4. อำเภอชัยบำดำล
8. อำเภอพัฒนำนิคม

มีโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 25 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 21,787 คน
N
W

E
S

อ.ลำสนธี

อ.โคกเจรีญ

โรงเรียนโคกเจรีญวีทยา โรงเรียนยางรากวีทยา

b

b

b
อ.หนองมีวง
bโรงเรียนลำสนธีวีทยา
โรงเรียนเฉลีมพระเกียรตีสมเดีจพระศรีนคร
โรงเรียนหนองมีวงวีทยา
b
อ.สระโบสถี
bอ.ชียบาดาล
b
โรงเรียนชียบาดาลวีทยา

โรงเรียนสระโบสถีวีทยาคาร

อ.บีานหมีี

โรงเรียนโคกสำโรงวีทยา โรงเรียนชียบาดาลพีทยาคม

โรงเรียนปียะบีตรี

b

โรงเรียนบีานหมีีวีทยาb

โรงเรียนบีานชีวีทยา

อ.ทีาวีีง
โรงเรียนทีาวีีงวีทยาคาร

อ.โคกสำโรง

โรงเรียนจีฬาภรณราชวีทย าลีย ลพบีรี

b

b

b

b

b

โรงเรียนโคกกะเทียมวีทยาลีย

อ.ทีาหลวง
b

โรงเรียนทีาหลวงวีทยาคม

b

โรงเรียนโคกสลีงวีทยา

อ.พีฒนานีคม

bโรงเรียนขีนรามวีทยา

b

อ.เมี
b องลพบีรีb โรงเรียนพีฒนานีคม
โรงเรียนพีบีลวีทยาลีย b โรงเรียนโคกตีมวีทย า

b

โรงเรียนบีานเบีกวีทยาคม b

โรงเรียนพระนารายณ ี

b bโรงเรียนบีาน ขีอยวีทยา

โรงเรียนดงตาลวีทยา
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จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 142 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 822.478 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท และ จังหวัดนครสวรรค์
 ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดอ่ำงทอง
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท และ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยกำรปกครอง กำรปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี
4. อำเภอพรหมบุรี

2. อำเภอบำงระจัน
5. อำเภอท่ำช้ำง

3. อำเภอค่ำยบำงระจัน
6. อำเภออินทร์บุรี

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 12 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 7,226 คน
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จังหวัดอ่ำงทอง
จังหวัดอ่ำงทอง เป็นพื้นที่รำบลุ่มภำคกลำง พิกัดภูมิศำสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศำ 35 ลิปดำ
12 พิลิปดำเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศำ 27 ลิปดำ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครมำตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 32
(บำงปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทำงประมำณ 108 กิโลเมตร และเส้นทำงเรือตำมแม่น้ำเจ้ำพระยำถึงตลำดท่ำเตียน
ระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้ำงตำมแนวทิศตะวันออกถึง
ทิศตะวันตกและส่วนยำวตำมแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
968.372 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 605,232.5 ไร่ และมีอำณำเขตดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
 ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยกำรปกครอง กำรปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองอ่ำงทอง
4. อำเภอโพธิ์ทอง
7. อำเภอสำมโก้

2. อำเภอไชโย
5. อำเภอแสวงหำ

3. อำเภอป่ำโมก
6. อำเภอวิเศษชัยชำญ

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 14 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 11,432 คน

N

อ.แสวงหา bโรงเรียนแสวงหาวีทยาคม

W

โรงเรียนรีีวหวีาวีทยาคม

S

b

อ.โพธีีทอง

b
โรงเรียนโพธีีทองพีทยาคม

bโรงเรียนราชสถีตยีวีทยา

b

โรงเรียนโพธีทอง"จีนดามณี"

อ.สามโกี
b
โรงเรียนสามโกีวีทยาคม

E

อ.ไชโย

bโรงเรียนวีเศษไชยชาญ"ตีนตีวีทยาภีมี"
bโรงเรียนสตรีอีางทอง
b
b

โรงเรียนวีเศษชียชาญวีทยาคม อ.เมีองอีางทอง โรงเรียนอีางทองปีทมโรจนีวีทยาคม

b

อ.วีเศษชียชาญ

bโรงเรียนโยธีนบีรณะ

อ.ปีาโมก

โรงเรียนไผีวงวีทยา

bโรงเรียนปาโมกขีวีทยาภีมี
bโรงเรียนบางเสดีจวีทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
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 แผนภูมิโครงสร้ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล (ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภำยใน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
1. นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
2. นำงวัฒนำ โคตรมี
3. นำยชูเกียรติ บุญรอด

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม / หน่วย
1. นำงนันทพร มั่นทัพ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

2. นำงอรุณี กลับดี

ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

3. นำงสำวอุสำ กลับหอม

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

4. นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์

ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

5. นำงสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม

ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร

6. นำงสำวเกศกัญญำ อยู่สุข

รก. ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์

7. นำงพิศมัย สีแตง

ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
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 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560)
 ข้อมูลสถำนศึกษำในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 64 โรงเรียน ดังนี้
 จำนวนโรงเรียนจำแนกตำมขนำด
ขนำดโรงเรียน
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
ขนำดใหญ่พิเศษ

จำนวนนักเรียน

จำนวนโรงเรียน

ตั้งแต่ 1 - 499 คนลงมำ
ตั้งแต่ 500 - 1,499 คน
ตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวม

32
21
4
7
64

 ขนำดโรงเรียนจำแนกตำมจังหวัด
จังหวัด
ชัยนำท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่ำงทอง
รวม

ใหญ่พิเศษ
1
3
1
2
7

ใหญ่
2
2
4

ขนำดโรงเรียน
กลำง
2
11
3
5
21

เล็ก
8
9
8
7
32

รวมทั้งหมด
13
25
12
14
64

จำนวน
นักเรียน
9,679
21,787
7,226
11,432
50,124

 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ของ สพม.5
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลำย
รวมทั้งสิ้น

ชำย
4,413
4,338
4,549
13,300
3,157
2,824
2,784
8,765
22,065

หญิง
4,803
4,784
4,634
14,221
4,705
4,653
4,480
13,838
28,059

รวม
9,216
9,122
9,183
27,521
7,862
7,477
7,264
22,603
50,124

ห้องเรียน
262
262
265
789
254
257
261
772
1,516

ห้อง : นักเรียน

๑ : ๓๕
๑ : ๓๕
๑ : ๓๕
๑ : ๓๕
๑ : ๓๑
๑ : ๒๙
๑ : ๒๙
๑ : ๒๙
๑ : ๓๓

ที่มำ : ประมวลผลจำกโปรแกรมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล DMC 2560
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 ข้อมูลบุคลำกร
โรงเรียน

ชัยนำท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่ำงทอง
รวมทั้งหมด

ครูผู้ช่วย/ครู/
ชำนำญกำร
ไม่มีวิทยฐำนะ

122
404
122
265
998

102
296
102
121
607

ชำนำญกำร
พิเศษ

เชี่ยวชำญ

รวมทั้งหมด

200
546
200
241
1,247

3
5
2
10

558
1,251
424
629
2,862

 จำนวนบุคลำกรในสังกัดทั้งหมด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร สพม. 5
รองผู้อำนวยกำร สพม. 5
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน

จำนวน (คน)
ตำแหน่ง
1
ผอ.โรงเรียน
2
รอง ผอ.โรงเรียน
7
ครูผู้สอน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
25
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
1
พนักงำนรำชกำร
3
ลูกจ้ำงประจำ
12
ลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินประมำณ
51
รวม

จำนวน (คน)
64
50
2,746
2
52
141
123
3,178

ที่มำของข้อมูล : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพม.5
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 ผลกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำมั ธ ยมศึ กษำ เขต 5 ได้ บ ริห ำรและ
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยยึดหลักกำรบริกำรทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ครอบคลุม
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยอย่ำงทั่ว ถึงและมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำหลัก
เพิ่มศักยภำพนั กเรียนด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำ
โครงกำรและกำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ดำเนินกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ผลกำรดำเนินกำร
สรุปสำระสำคัญ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 ถึงปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เฉลี่ยรวม

ระดับ สพฐ.
X 2559

X 2558

46.81
49.34
31.39
29.53
35.12
38.44

42.89
46.42
30.16
32.42
37.88
37.95

ระดับ ประเทศ
ผลต่ำง
+3.92
+2.92
+1.23
-2.89
-2.76
+0.49

X 2559

X 2558

46.36
49.00
31.80
29.31
34.99
38.29

42.64
46.24
30.62
32.40
37.63
37.91

ผลต่ำง
+3.72
+2.76
+1.18
-3.09
-2.64
+0.38

ตำรำงที่ 2 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 ถึงปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เฉลี่ยรวม

ระดับ สพฐ.
X 2559

X 2558

53.09
36.17
27.35
24.90
31.77
34.66

49.95
40.01
24.64
26.65
33.55
34.96
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ระดับ ประเทศ
ผลต่ำง
+3.14
-3.84
+2.71
-1.75
-1.78
-0.30

X 2559

X 2558

52.29
35.89
27.26
24.88
31.62
34.39

49.36
39.71
24.98
26.59
33.40
34.81

ผลต่ำง
+2.93
-3.82
+2.28
-1.71
-1.78
-0.42
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรำยจังหวัด
ตำรำงที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
จังหวัด
สิงห์บุรี
ลพบุรี
ชัยนำท
อ่ำงทอง

ภำษำไทย
43.44
43.93
44.82
43.36

สังคมศึกษำ
44.81
46.68
46.78
45.99

ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
27.92
26.05
29.15
27.23
28.79
26.28
27.36
24.89

วิทยำศำสตร์
33.33
33.32
33.03
33.33

เฉลี่ยรวม
35.11
36.06
35.94
34.98

ตำรำงที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
จังหวัด

ภำษำไทย

สังคมศึกษำ

สิงห์บุรี
ลพบุรี
ชัยนำท
อ่ำงทอง

46.50
48.13
48.05
46.75

32.99
33.57
32.97
33.08

ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
22.65
23.62
22.79
23.21

19.65
21.68
19.78
19.33

วิทยำศำสตร์

เฉลี่ยรวม

29.00
29.76
28.76
29.91

30.16
31.35
30.47
30.45

ที่มำ : กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.5

ตำรำงที่ 5 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 - 2558
ที่
1
2
3
4
รวม

จังหวัด

ปีที่ประเมิน

อ่ำงทอง 2554 - 2558
ลพบุรี 2554 - 2558
สิงห์บุรี 2554 - 2558
ชัยนำท 2554 - 2558
4
ร้อยละ

ผลกำรประเมิน

สรุปผล

ดีมำก

ดี

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

รับรอง

ไม่รับรอง

1
1
1
3
4.69

12
22
9
13
56
89.06

1
2
3
6.25

-

10
22
9
13
54
84.38

4
3
3
10
15.62

หมำยเหตุ รอบที่สี่ยังไม่ได้รับกำรประเมิน
ที่มำ : กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.5
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ตำรำงที่ 6 ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2559
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8
กำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดให้ส่ว นรำชกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่ว น
รำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ผลคะแนนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ 2559 ดังนี้

 ระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร หรือ ระบบ ARS (Action plan Report
System) ทั้ง 4 กลยุทธ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้รับรำงวัลหน่วยงำน ที่มีผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนประเภท : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เป็นอันดับที่ 5 ระดับดีเยี่ยม คะแนน 4.42727
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
ค่ำคะแนนเฉลี่ย รวม

ค่ำคะแนน
ปี 2558
3.58048
4.16398
4.09677
4.31429
4.36333

ปี 2559
4.49180
4.00193
4.14286
4.86364
4.42727

+เพิ่ม -ลด
0.91132
-0.16205
0.04609
0.54935
0.06394

 ระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ ระบบ KRS (KPI Report System)
ทั้ง 2 มิติ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้รับรำงวัลหน่วยงำนที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
คำรั บรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนประเภท : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เป็นอันดับที่ 3 ระดับดีเยี่ยม คะแนน 4.52843
กลยุทธ์
มิติภำยนอก
มิติภำยใน
ค่ำคะแนนเฉลี่ย รวม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

ค่ำคะแนนรำยมิติ
ปี 2558
4.56635
4.12000
3.56527
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4.72459
4.52843

+เพิ่ม -ลด
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0.60459
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ตำรำงที่ 7 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 2560
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อ
วัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนี
ควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ
ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
2. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งหมด ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
มีอำยุกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (นับปีงบประมำณ ๒๕๖๐) 3. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) หมำยถึง ผู้มำติดต่องำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีอำยุกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ
๑ ปี (นับปีงบประมำณ ๒๕๖๐)
ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้
หน่วยงำนได้รับทรำบ และใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด
ปีงบประมำณ 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ได้เป็นลำดับที่ 92 จำก
225 เขตพื้นที่กำรศึกษำ ค่ำคะแนน 86.73
ผลกำรประเมิน ITA ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 และสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ในภำพรวมระดับประเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2560
ดัชนีกรอบ
กำรประเมิน
1. ควำมโปร่งใส
2. ควำมพร้อมรับผิด
3. ควำมปลอด
จำกกำรทุจริต
4. วัฒนธรรมองค์กร
5. คุณธรรม
ในหน่วยงำน
รวม 5 ดัชนี

ระดับ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย
ระดับควำม
โปร่งใส

ปี 2558
สพม.5
สพฐ.
71.64
18.63
65.71
11.83
92.28
20.30
60.23
9.60
77.22
13.90
86.45 74.02

ปี 2559
สพม.5
สพฐ.
88.11 79.90
22.91 20.78
89.48 79.85
16.11 14.37
87.07 92.90
19.15 20.44
89.67 71.59
14.35 11.45
80.14 79.54
14.42 11.32
86.94 81.36

ปี 2560
สพม.5
สพฐ.
79.08 81.24
20.56 21.12
95.20 92.84
17.14 16.71
96.59 93.37
21.25 20.54
95.21 72.78
15.23 11.65
69.73 81.56
12.55 14.68
86.73 84.70

สูงมำก

สูงมำก

สูงมำก
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จำกตำรำง เปรี ย บเทีย บผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำเขต ๕ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ , พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ำ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่ำกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๖.๗๓ ต่ำกว่ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ร้อยละผลต่ำงคะแนน - ๐.๒๑ และผลกำร
ประเมินเมื่อเปรียบเทียบกับผลรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘๔.๗๐ ซึ่งสูงกว่ำร้อยละ
ผลต่ำงคะแนน ๒.๐๓ และเมื่อวิเครำะห์เป็นรำยดัชนี พบว่ำ ดัชนีที่มีร้อยละผลต่ำงคะแนนสูงขึ้น คือ ดัชนีควำม
ปลอดจำกกำรทุจริต มีร้อยละผลต่ำงคะแนนสูงสุดสูงกว่ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๙.๕๒ รองลงมำได้แก่ ดัช นี
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร มีค่ำร้อยละผลต่ำงคะแนนสูงขึ้นเท่ำกับ ๕.๕๔ ดัชนีควำมพร้อมรับผิด มีค่ำร้อยละ
ผลต่ำงคะแนนสูงขึ้น ๕.๗๒ และดัชนีที่มีค่ำร้อยละผลต่ำงคะแนนลดลงน้อยกว่ำเดิ ม ได้แก่ ดัชนีควำมโปร่งใส มีค่ำ
ร้อยละผลต่ำงคะแนนลดลง ๙.๐๓ และดัชนีคุณธรรมในกำรทำงำนของหน่วยงำน มีค่ำร้อยละผลต่ำงคะแนน
ลดลง ๑๐.๔๑ แต่เกณฑ์ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับ สูงมำก
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ส่วนที่ 2
สภำพบริบทที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบกำรกำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทำงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนจะถูก
กำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่
จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำม
มั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศัก ยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
(7) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่ งเสริมเกษตรกร
รำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพ
แรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
(4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และพัฒนำระบบ
เมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
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(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรวิจัย และพัฒนำ
(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ
(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
อุทกภัย อย่ำงบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำร เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
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 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 –2579 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำ
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
กำรเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ประกำร คือ
๑) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ
๓) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ วำงเป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ
1) เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)
2) เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) ๕ ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำย ๕๓ ตัวชี้วัด
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ ๖ ยุทธศำสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์
และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพือ่ สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
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 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง
๒) เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน
๓) กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำร ตำม
หลักธรรมำภิบำล
๔) กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำมร่วมมือ
จำกประชำชน
๕) ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนหลักออกเป็น ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะที่ “ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือ
กลุ่มตัวแทนที่ทำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำม
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริต ในทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย ๑.๑ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยก
รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ กำรกำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ และมีกำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
๒.๑ กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงพลเมืองที่ดี
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
๒.๒ พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
สังคมเพื่อต้ำนทุจริต
๒.๓ พัฒนำจิตสำนึกสำธำรณะ
๒.๔ กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชำชีพ
๒.๖ พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม
๓. ประยุกต์หลักปรัชญำ
๓.๑ นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
ต้ำนทุจริต
๓.๒ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และ
รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของ ๔.๑ สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต
ชุมชน (Community) และ
๔.๒ สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทำงสังคมหรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม
ต่อต้ำนกำรทุจริต
(Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
๔.๓ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำประชำชน
ทุกกลุ่ มทุกฝ่ ำยต่ำงมีข้อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ว มกันประกำรหนึ่ง คือกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ กำรแสดงออกซึ่งเจตจำนงทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำลใดก็ตำม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของ
ประชำชนไทยทุกกลุ่ มทุกฝ่ ำย ที่ต้องกำรให้ กำรบริห ำรรำชกำรแผ่ นดินของรัฐ บำล และกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนองตอบต่อ
เจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันแน่วแน่ของประชำชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรนำ
เจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำลมีกำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองในเรื่องกำรต่อต้ำน กำรทุจริต
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. พัฒนำกลไกกำรกำหนดให้
๑.๑ กำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำน
นักกำรเมืองแสดงเจตจำนงทำง กำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทำงกำรเมือง
ต่อสำธำรณชน
๑.๒ กำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดทำเอกสำรแสดงเจตจำนงทำงกำรเมือง
ของพรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน
๒. เร่งรัดกำรกำกับติดตำม
๒.๑ ศึกษำและกำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำง
มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
นักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๒.๒ กำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน
๒.๓ กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมือง
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๓. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วน
๓.๑ ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรกำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
กำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
ในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
สำหรับเจตจำนงในกำรต่อต้ำน ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น
กำรทุจริต
๓.๒ ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรกำหนดกลยุทธ์
และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๓.๓ กำรส่งเสริมเจตจำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน
๔. พัฒนำระบบกำรบริหำร
๔.๑ ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณ
งบประมำณด้ำนกำรป้องกันและ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม
ปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้
๔.๒ จัดทำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกัน
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
และปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม
รำยจ่ำยประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ
๕. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุน
๕.๑ กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับ
นิติบุคคล
ภำคเอกชนและภำคประชำชน ๕.๒ พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและ
โดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น ภำคประชำชน
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในกำร
๖.๑ กำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรดำเนินนโยบำย
กำกับดูแลและควบคุมกำร
และกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง
ดำเนินงำนตำมเจตจำนงทำง
๖.๒ จัดทำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต
กำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน
แสดงไว้ต่อสำธำรณะ
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) เป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำย
มักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำรกำหนดนโยบำย
ของพรรคกำรเมือง กำรใช้อำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ
ที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริตตลอด
กระบวนกำรนโยบำย ผ่ำนกำรกำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy
Formation) ขั้นกำรกำหนดนโยบำย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรนำ
นโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ
(Policy Feedback)
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัด ๑.๑ กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง
กั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำน ๑.๒ กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย
ธรรมำภิบำล
๑.๓ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย
๑.๔ พัฒนำกรอบชี้นำกำรกำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล
๑.๕ พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator
(PRI)
๑.๖ พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
๑.๗ กำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๑.๘ เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ทีเ่ กี่ยวข้อง
๑.๙ กำรกำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองเกี่ยวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย
๑.๑๐ กำรกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ควำมผิดในทำงบริหำร
๑.๑๑ กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจของฝ่ำยบริหำร
๑.๑๒ พัฒนำนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรนำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติ
๑.๑๔ บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย
๒. กำรรำยงำนผลสะท้อนกำร
- บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
(Policy Cycle Feedback)
๓. กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับ - กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
กำรรำยงำนและตรวจสอบ
และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
ธรรมำภิบำลในกำรนำนโยบำย
ไปปฏิบัติ
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๔. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ
๔.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริต
วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ เชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กร ๔.๒ เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มี
ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกำสกำรทุจริตหรือทำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอำศัยทั้งกำรกำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้ำง
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภำพระบบงำน ๑.๑ พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันกำรทุจริต
๑.๒ พัฒนำระบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำสังคม
๑.๓ เพิ่มบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำ
มีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต
๑.๔ ยกระดับกลไกกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกัน
กำรทุจริต
๒. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อ
๒.๑ สร้ำงกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต
ยับยั้งกำรทุจริต
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
๒.๓ กำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำข้อเสนอแนะไปสู่
กำรปฏิบัติ
๓. พัฒนำนวัตกรรมและ
๓.๑ พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลด
สำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ปัญหำกำรทุจริต
๓.๒ พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้
ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ)
๔. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร
๔.๑ พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔.๒ กำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. กำรพัฒนำ วิเครำะห์และ
๕.๑ พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
บูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำน ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
๕.๒ กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตของประเทศไทย
๖. สนับสนุนให้ภำคเอกชน
๖.๑ ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล
ดำเนินกำรตำมหลัก
๖.๒ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำม
บรรษัทภิบำล
หลักธรรมำภิบำล
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง
๗. พัฒนำสมรรถนะและ
๗.๑ พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและ
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำม
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน
มำตรฐำนสำกล
กำรทุจริต
๗.๒ ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ สำหรับกำรป้องกัน
กำรทุจริต
๘. กำรพัฒนำระบบและส่งเสริม ๘.๑ นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำ
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน กำรป้องกันกำรทุจริต
กำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United ๘.๓ สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ
Nations Convention against ๘.๔ กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
กำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรปฏิ รู ป กลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
กำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้สำมำรถดำเนินกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำว จะมุ่งเน้น กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) กำรตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
และจะมีก ำรใช้ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรที่ ทัน สมั ยในกำรพัฒ นำกลไก
กำรดำเนิ นงำนให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศำสตร์นี้จะทำให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น คดีกำรทุจริตจะถูกดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระทำกำรทุจริต จะได้รับกำรลงโทษสำธำรณชน
และสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำกำรทุจริต อันจะส่งผล ให้คดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้
ในที่สุด
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
๑.1 กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำน
ร้องเรียนกำรทุจริตให้มี
กำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย
ประสิทธิภำพ
1.๒ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน
๒. ปรับปรุงกำรตรวจสอบ
2.1 กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบ
ควำมเคลื่อนไหวและควำม
ควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบกำรติดตำม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจำกกำรทุจริต
๒.2 กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต
๓. ปรับปรุงกระบวนกำรและ
3.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนำกลไกพิเศษในกำร
3.2 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรดำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มี
3.3 กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast Track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 3.4 กำรเพิ่มบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ
ต้นสังกัด
๔. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้ 4.1 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของ
กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำร กำรทุจริต
ทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำร 4.2 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล และสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล
4.3 กำรประเมินติดตำมกำรอนุวัติกำรตำมสนธิสัญญำ เพื่อให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยและกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
4.4 กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย
ควำมเร่งด่วน และสถิติกำรทุจริต
4.5 กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้
กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัยในควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
๕. บูรณำกำรข้อมูลและข่ำว
5.๑ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำง
กรองในกำรปรำบปรำม
หน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต
กำรทุจริต
5.2 จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
5.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ
หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
๖. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 6.1 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน (Witness) และผู้ให้เบำะแส
คุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครอง
(Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ ได้
ในกระบวนกำรปรำบปรำม
6.2 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร
กำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริต
6.3 กำรกำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
๗. พัฒนำสมรรถนะและ
7.1 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้
องค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของ ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต (Non-training)
เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร
7.2 กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้ ทักษะ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และขีดควำมสำมำรถที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต
(Training)
7.3 กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต
๘. กำรเปิดโปงผู้กระทำควำมผิด - กำรเปิดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำง
ให้สำธำรณชนรับทรำบและ
ในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชน
ตระหนักถึงโทษของกำรกระทำ อย่ำงกว้ำงขวำง
กำรทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร - จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณคดี
ดำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ ทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใส และกำรจัดกำรกำรยกระดับ
ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรสำรวจตำม
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรทำงำน รวมไปถึง
กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมภำคเอกชน และต่ำงประเทศ
โดยมีกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทำงตำมกลยุทธ์
1. ศึกษำ และกำกับติดตำม
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรสำรวจตำม
กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)
กำรทุจริต(Corruption
1.2 บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้
Perceptions Index :CPI)
กำรทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณำกำรเป้ำหมำย
2.1 วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันและปรำบปรำม
ยุทธศำสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของ
กำรทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption ๒.2 กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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 นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ตำมที่นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำรับตำแหน่งอย่ำงเป็น
ทำงกำร เมื่อวันอังคำรที่ 20 ธันวำคม 2559 ได้มอบนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ดังนี้
นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกำศว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำร ในยุคนี้จะเน้นเรื่องควำมโปร่งใส
และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมโปร่งใสที่สุดในประวัติศำสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ
หลังโต๊ะ หลังบ้ำน ตำมน้ำใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่ำไม่มีกำรนำชื่อหรือทีมงำนทั้งสำมท่ำน (นำยธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล) ไปแอบอ้ำงเพื่อขอรับผลประโยชน์
ใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สำคัญอีกประกำร คือ "กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องกำรสร้ำงเด็กให้โตขึ้นมำเกลียดกำรโกง หรือ
เติบโตขึ้นมำกับควำมไม่โกง ด้วยกำรปลูกฝังกำรไม่โกงไว้ในบรรยำกำศ ระบบ และกำรสนทนำ เพรำะกำรไม่โกง
มีวิธีกำรเดียว ก็คือ ให้เกลียดกำรโกง และจะได้ไม่ทำ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.)
ได้ดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
1. ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index)
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3. ดัชนีควำมปลอดจำก กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based)
2) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบสำรวจ Internal)
3) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบสำรวจ External)
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (สิงห์บุรี อ่ำงทอง ลพบุรี ชัยนำท) จัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในกำรกำกับดูแลของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและกำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
10. ประสำนส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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วิสัยทัศน์

สพม. 5 ใสสะอำด ร่วมป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต

พันธกิจ

1. สร้ำงวัฒนธรรมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรกำรป้องกันและต่อต้ำน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแบบบูรณำกำร

กลยุทธ์

1. ปรับฐำนควำมคิด ทุกช่ว งวัย ให้ส ำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่ วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำ ทำงสังคมเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้ำนทุจริต **
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนทุจริต
5. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตทุกหน่วยงำนในสังกัด สพม. 5

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๑ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และรูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริต
ตำมแนวคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
๑.๒ กำรกำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และมี
กำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำ ทำงสังคมเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๒.๑ กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้ำงพลเมืองที่ดี
๒.๒ พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย
๒.๓ พัฒนำจิตสำนึกสำธำรณะ
๒.๔ กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.๕ กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชำชีพ
๒.๖ พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม
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กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้ำนทุจริต **
๓.๑ นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและกำรปฏิบัติงำน
ต่อต้ำนกำรทุจริต
๓.๒ พัฒนำหลักสูตร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และรูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริต
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ
๓.๓ พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนทุจริต
๔.๑ สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต
๔.๒ สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำงสังคมหรือ
กฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
๔.๓ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตทุกหน่วยงำนในสังกัด สพม. 5
5.๑ สร้ำงกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต
5.๒ นำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
5.๓ กำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำข้อเสนอแนะไปสู่กำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 :
1. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (เชิงปริมำณ)
3. ร้อยละของผู้เข้ำร่วม โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตมีจิตสำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภำพ)
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ส่วนที่ 4
กำรดำเนินงำน โครงกำร / กิจกรรม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
1๖0,000
1. โครงกำรเสริมสร้ำง
1.
โรงเรี
ย
นสุ
จ
ริ
ต
ต้
น
แบบ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
คุณธรรม จริยธรรมและ
จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียน
ผู้บริหำร ครู และ นักเรียน
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำก
มีลักษณะ ๕ ประกำร ตำม
“โรงเรียนสุจริต” สพม.5
คอร์รัปชัน จำนวน 1 โรงเรียน
โครงกำรโรงเรียนสุจริต
2. เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวน
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ 10 จำนวน 7 โรงเรียน
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำง
3. เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
ผ่
ำ
นกำรประเมิ
น
คุ
ณ
ธรรม
ร้อยละ 20 จำนวน 14โรงเรียน
กำรปฏิบัติตำมโครงกำร
และควำมโปร่
ง
ใสฯ
(ITA)
4. เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต
ร้
อ
ยละ
70 จำนวน 42 โรงเรียน
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหำร
5. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้ำง
สพม.5 มีลักษณะ 5 ประกำร และบุคลำกร ของ สพม.5
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
จำนวน 64 คน
กำรประเมินคุณธรรมและควำม ตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต
เชิงคุณภำพ
๔. โรงเรียนสุจริต ร้อยละ
1. โรงเรียนที่เข้ำร่วม
โปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA)
๑๐ มีกำรกระบวนกำรวิจัย
โครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต
เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำม
โครงกำร โรงเรียนสุจริต
2. โรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนสุจริตผ่ำน
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร ดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ (ITA)
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู และนักเรียน ที่เข้ำร่วม
โครงกำร มีลักษณะ 5 ประกำร
ตำมโครงกำร โรงเรียนสุจริต
4. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ของ สพม.5 ที่
เข้ำร่วมโครงกำร มีลักษณะ 5
ประกำร ตำมโครงกำรโรงเรียน
สุจริต
5. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และเครือข่ำยร้อยละ 100 ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมตัวชี้วัดของ
กิจกรรม/โครงกำร
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กิจกรรม/โครงกำร
2. โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพสำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และสร้ำง
เครือข่ำยวินัยในสถำนศึกษำ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และสร้ำง
เครือข่ำยกำรพัฒนำด้ำนวินัย
คุณธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพครู
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพสำหรับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
โรงเรียนสุจริต
๑. ข้ำรำชกำรครูและ
เชิงปริมำณงำน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัด
ข้ำรำชกำรครูและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต๕ (ผู้บริหำร
จำนวน ๓๒๐ คน
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลำกร
โรงเรียนและรองผู้อำนวยกำร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำน โรงเรียน จำนวน ๑๓๖ คน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
2. ครูบรรจุใหม่ จำนวน
เขต ๕) มีมำตรฐำนวิชำชีพและ ๑๓๒ คน ประกอบด้วย
จรรยำบรรณวิชำชีพตำม
3. ข้ำรำชกำรครูและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
๒. ข้ำรำชกำรครูและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด
มัธยมศึกษำ เขต ๕ จำนวน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕๒ คน
มัธยมศึกษำ เขต ๕ (ผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เชิงคุณภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลำกร ทำงกำรศึกษำในสังกัด
ทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต ๕ มีควำมรู้
เกี่ยวกับระเบียบวินัย และ
เขต ๕) เป็นผู้มีระเบียบ วินัย
คุณธรรม มีควำมโปร่งใส และ จรรยำบรรณวิชำชีพครู
ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๓. ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ (ผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๕) มีควำมรู้และเข้ำใจ
แนวทำงดำเนินกำรทำงวินัย กำร
รักษำวินัย กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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งบประมำณ

๓๐๐,๐๐๐

ผู้
รับผิดชอบ

กลุ่ม
บริหำร
งำน
บุคคล

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี พ.ศ. 2561

กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
๔. ผู้บริหำรสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๕ ที่ร่วมเป็นกรรมกำร
สืบสวน/สอบสวน มีขวัญและ
กำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัตงิ ำน
อย่ำงเต็มกำลังควำมรู้
ควำมสำมำรถ

งบประมำณ

ผู้
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำ ทำงสังคมเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1. โครงกำรพัฒนำและ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำร
1. ครูและบุคลำกรทำง
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
กำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะในกำรจัดทำกิจกรรม และมีทักษะในกำรจัดทำ
ในสถำนศึกษำ
เสริมสร้ำงคุณธรรม พัฒนำและ กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม พัฒนำและเสริมสร้ำงคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จริยธรรม และคุณลักษณะที่
เรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ในสถำนศึกษำ
พึงประสงค์ในสถำนศึกษำ
มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียน
2. โรงเรียนมีกำรเผยแพร่ ทั้ง ๖๔ โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประกวด
ผลงำน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. โรงเรียนได้แลกเปลี่ยน
โครงงำนคุณธรรมเยำวชนไทย ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัตทิ ี่ดี
เรียนรู้ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
ทำควำมดีถวำยในหลวง
โรงเรียนคุณธรรม
ที่ดี ทั้ง ๖๔ โรงเรียน
กิจกรรม/โครงกำร

2. โครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ประจำปี
2561
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะทำงำนและวิทยำกร
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติกำรสภำนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 ประกวดผลงำน
และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สภำนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนสภำนักเรียน

1. สภำนักเรียนทุกโรงเรียน
มีส่วนร่วมในกำรสืบสำนควำมรู้
ภูมิปัญญำไทย วัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของชำติ ช่วยเสนอ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพิทักษ์
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก
กำรจัดระเบียบสื่อกำรแก้ปัญหำ
ยำเสพติด และอบำยมุข กำรใช้
ควำมรุนแรง รวมทั้งกำรแก้ไข
ปัญหำสังคมทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อคุณภำพชีวิตของเด็ก และ
เยำวชน
2. มีสภำนักเรียนที่มีควำม
เข้มแข็ง สำมำรถดำเนินงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรมในระดับเขต
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เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
2. ครูที่ปรึกษำกิจกรรม
จำนวน 64 คน
3. นักเรียน (ประธำนสภำ
นักเรียนและ เลขำนุกำร)
จำนวน 128 คน
4. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร จำนวน 1 วัน

งบประมำณ

ผู้
รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐

กลุ่ม
นิเทศ
ติดตำม
และ
ประเมิน
ผลกำรจัด
กำรศึกษำ

64,000

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ

เชิงคุณภำพ
1. สภำนักเรียนทุก
โรงเรียนร่วมทำหน้ำที่
สืบสำนควำมรู้ ภูมิปัญหำไทย
วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชำติ
และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี พ.ศ. 2561

กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
และสำมำรถพัฒนำสู่กำรเป็น
พิทักษ์ ปกป้องและคุ้มครอง
โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน
สิทธิเด็ก กำรจัดระเบียบ สื่อ
กำรแก้ปัญหำยำเสพติด และ
อบำยมุข กำรใช้ควำมรุนแรง
รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำสังคม
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิต
ของเด็กและเยำวชน เป็นผูน้ ำ
ในกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพื่อให้
นักเรียนทั่วไปได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมช่วยเหลือหรือกำร
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
2. สภำนักเรียนเป็นองค์กร
ที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและพัฒนำไปสู่
กำรเป็นโรงเรียนต้นแบบสภำ
นักเรียน

ผู้
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้ำนทุจริต **
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ผู้
งบประมำณ
รั
บ
ผิ
ดชอบ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1. โครงกำรขับเคลื่อนหลัก
1. สพม.5 มีหน่วยกำร
เชิงปริมำณ
152,700
กลุ่ม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ บูรณำกำรหลักปรัชญำ
1. มีสถำนศึกษำ ผ่ำนกำร
นิเทศ
สู่สถำนศึกษำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประเมินเป็นต้นแบบ
ติดตำม
เป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่
สถำนศึกษำพอเพียง ของ
และ
กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติกำร
ทั้งในและนอกสังกัด
สพม.5 ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น
ประเมิน
จัดทำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำ
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 70 ของโรงเรียน
ผลกำรจัด
กำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
ครู และ นักเรียน ที่ผำ่ นกำรถอด ในสังกัด
กำรศึกษำ
พอเพียงต้นแบบ (โรงเรียน
บทเรียน ตระหนักรู้และเข้ำใจ
2. บุคลำกรในสังกัด
ต้นแบบกับโรงเรียนพอเพียง)
หลักคิด ตำมหลักปรัชญำของ
สพม. 5 เชื่อมโยงหลักคิด
(โรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง ชัดเจน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง)
และถูกต้อง เป็นวิถีในกำรปฏิบตั ิ พอเพียงในกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมที่ 2 ประเมินและ
ตนในชีวติ ประจำวัน และ
และปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ของ
ยกย่องสถำนศึกษำพอเพียง
วำงแผนกำรดำเนินชีวติ
ตนเองอย่ำงยั่งยืนร้อยละ 100
ให้เป็น “สถำนศึกษำพอเพียง
3. มี “สถำนศึกษำพอเพียง
3. ผู้เรียนร้อยละ 100
ต้นแบบ” และ “ศูนย์กำรเรียนรู้ ต้นแบบ” ทีส่ ร้ำงควำมยั่งยืน
ในสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในกำรดำเนินกิจกรรมตำม
มีทักษะกำรดำรงชีวิต สำนึก
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
ในควำมเป็นชำติไทย จิต
กิจกรรม/โครงกำร
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แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติกำร พอเพียง เป็นแบบอย่ำงและ
สำธำรณะ และ วิถชี ีวิตตำม
ถอดบทเรียนแนวทำงกำร
แหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำ “สถำนศึกษำพอเพียง” ใกล้เคียงอื่น ๆ และ ชุมชน
เป็นแบบอย่ำงที่ดี รับผิดชอบ
ที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำง
ต่อสังคมสร้ำงเครือข่ำยกลุ่ม
ยั่งยืนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ BP
เยำวชนนักเรียนแบบอย่ำงที่ดี
ผ่ำนเครือข่ำย (PLC)และนำ
ด้ำนควำมสำนึกในควำมเป็น
ผลงำนเผยแพร่เป็นเอกสำร/
ไทย เป็นสมำชิกที่เข้มแข็งของ
เครือข่ำยออนไลน์
ประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลก
กิจกรรมที่ 4 ศึกษำดูงำน
เศรษฐกิจพอเพียง “โครงกำร
เชิงคุณภำพ
ในพระรำชดำริและสถำนศึกษำ
1. ผู้บริหำร และบุคลำกร
พอเพียง”
ทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 80
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำน
คุณธรรม ควำมสำนึกในควำม
เป็นชำติไทย จิตสำธำรณะ
และวิถีชีวิตตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมำก
2. ผู้บริหำร และครู
สำมำรถเป็นวิทยำกรและ
เผยแพร่หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำ
กำร วิเครำะห์หลักคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนนำหลักคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำวำงแผน สู่กำรจัดกำรที่
เหมำะสม สอดคล้องกับบริบท
เพิ่มขึ้น
3. มีสถำนศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียงต้นแบบ ปี 2561
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 70
กิจกรรม/โครงกำร
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ผู้
รับผิดชอบ

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี พ.ศ. 2561

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนทุจริต
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1. โครงกำรเสริมสร้ำง
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เชิงปริมำณ
1๖0,000
คุณธรรม จริยธรรมและ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ผู้บริหำร ครู และ นักเรียน
จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียน
“โรงเรียนสุจริต” สพม.5
มีลักษณะ ๕ ประกำร ตำม
สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำก
โครงกำรโรงเรียนสุจริต
คอร์รัปชัน จำนวน 1 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวน
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
2. เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำง
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร้อยละ 10 จำนวน 7 โรงเรียน
กำรปฏิบัติตำมโครงกำร
ผ่ำนกำรประเมิน คุณธรรม
3. เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต
และควำมโปร่งใสฯ (ITA)
ร้อยละ 20 จำนวน 14โรงเรียน
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหำร
4. เครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้ำง
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของ
ร้อยละ 70 จำนวน 42 โรงเรียน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
5. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
กำรประเมินคุณธรรมและควำม สพม.5 มีลักษณะ 5 ประกำร
ตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต
และบุคลำกร ของ สพม.5
โปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA)
๔. โรงเรียนสุจริต ร้อยละ จำนวน 64 คน
๑๐ มีกำรกระบวนกำรวิจัย
เชิงคุณภำพ
กำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต
1. โรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำม
โครงกำร โรงเรียนสุจริต
2. โรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนสุจริตผ่ำน
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร ดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ (ITA)
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู และนักเรียน ที่เข้ำร่วม
โครงกำร มีลักษณะ 5 ประกำร
ตำมโครงกำร โรงเรียนสุจริต
4. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ของ สพม.5 ที่
เข้ำร่วมโครงกำร มีลักษณะ 5
ประกำร ตำมโครงกำรโรงเรียน
สุจริต
5. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และเครือข่ำยร้อยละ 100 ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมตัวชี้วัดของ
โรงเรียนสุจริต
กิจกรรม/โครงกำร
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ผู้
รับผิดชอบ

กลุ่ม
นิเทศ
ติดตำม
และ
ประเมิน
ผลกำร
จัดกำร
ศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตทุกหน่วยงำนในสังกัด สพม. 5
กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกร เป้าหมายเชิงปริมาณ
250,000
ทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่มี
ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำร
คุณลักษณะ 5 ประกำร
ศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำน ในสำนักงำนเขต
2. ร้อยละ 100 ของบุคลำกร พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต
ทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่
5 รวมจำนวน ๕๓ คน
ปฏิบัติหน้ำที่มีประสิทธิภำพเป็น
ที่ยอมของผู้รับบริกำร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำร
4. ผู้รับบริก ศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่
ำรมี
ปฏิบัติงำน ในสำนักงำนเขต
ควำมพึง พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พอใจ
เขต 5 มีคุณลักษณะ 5
ในกำรปฏิบัติงำนร้อยละ 100 ประกำร “สู่เขตสุจริต สพม.๕
ใสสะอำดปรำศจำกคอรัปชั่น”

1. เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำร
ทุจริต” (กิจกรรมสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต)
1. รณรงค์ปลุกจิตสำนึก
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
ร่วมต้ำนทุจริต
1.1 กิจกรรมประกำศ
เจตจำนงด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต
2. พัฒนำกระบวนงำน
ก้ำวสู่เขตสุจริต
2.1 จัดสร้ำงคู่มือเป็น
มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนตำม
ภำรกิจที่รับผิดชอบสู่ควำมเป็น 4. ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
เขตสุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA)
2.2 จัดทำคู่มือกำรรักษำ
ระเบียบวินยั จรรยำบรรณ
ของข้ำรำชกำรฯ
3. พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
สร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยมรักควำม
ถูกต้อง ร่วมต้ำนทุจริต
3.1 กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์
เขตสุจริต
3.๒ กิจกรรมพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึก
สร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม ให้ดำรง
ตนอย่ำงมีวนิ ัย จัดค่ำย
คุณธรรม เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำร และเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี
4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
4.1 จัดสัมมนำ และศึกษำ
ดูงำนวิธีกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำให้บุคลำกรมีวินัยร่วม
ต้ำนทุจริต
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ผู้
รับผิดชอบ
กลุ่ม
อำนวยกำร
กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล
กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ
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กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย

งบประมำณ

ผู้
รับผิดชอบ

4.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ “ปลูกจิตสำนึก ปรับฐำน
ควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมในกำรดำเนินงำน”
4.3 เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ “กำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบรำชกำร,หลักธรรมำภิบำล
และสร้ำงจิตสำนึก เพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต และคอรัปชัน่
4.4 เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ “กฎหมำยมหำชน ,
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน , ประมวล
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน”
4.5 เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
(Integrityand Transparency
Assessment : ITA)
5. เศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวสู่
เขตสุจริต
5.1 กิจกรรมส่งเสริมกำร
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลำกร
ในสำนักงำน
6. มีวินัย สุจริต จิตสำธำรณะ
เพื่อสังคมและชุมชน
6.1 กิจกรรมส่งเสริมทำ
ควำมดี เพื่อสำธำรณะ
แบ่งปัน ลดควำมเห็นแก่ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสำธำรณะ
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ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
2. โครงกำรเสริมสร้ำง
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เชิงปริมำณ
1๖0,000
คุณธรรม จริยธรรมและ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ผ่ำนกำรประเมิน คุณธรรม
จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียน
“โรงเรียนสุจริต” สพม.5
และควำมโปร่งใสฯ (ITA)
สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำก
2. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหำร คอร์รัปชัน
กิจกรรม กำรประชุมสร้ำง
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของ
2. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
สพม.5 มีลักษณะ 5 ประกำร และบุคลำกร ของ สพม.5
กำรประเมินคุณธรรมและควำม ตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต
จำนวน 64 คน
โปร่งใสโรงเรียนสุจริต (ITA)
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนสุจริตผ่ำน
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ (ITA)
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู และนักเรียน ที่เข้ำร่วม
โครงกำร มีลักษณะ 5 ประกำร
ตำมโครงกำร โรงเรียนสุจริต
4. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และเครือข่ำยร้อยละ 100 ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมตัวชี้วัดของ
โรงเรียนสุจริต
กิจกรรม/โครงกำร

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ปฏิบัติงำนกำรเงินและพัสดุ
ในสถำนศึกษำ สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยม ศึกษำ เขต ๕
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัติงำนกำรเงิน
และพัสดุผู้ปฏิบตั ิงำนกำรเงินใน
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๕ และเจ้ำหน้ำที่ใน
สำนักงำนเขตพื้นที่ฯ

1. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕
และสถำนศึกษำ มีกำรเบิก
จ่ำยเงินในภำพรวม ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ทันตำมกำหนด
เวลำและตำมนโยบำยรัฐ
2. ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ไปใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนที่เป็นไป
ตำมระเบียบที่กำหนดและ
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
ผู้ร่วมงำนได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผล
ให้สถำนศึกษำดำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เชิงปริมำณ
๑๐๐,๐๐๐
1. ครูผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินและพัสดุของ
สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๕ จำนวน ๖๔ โรงเรียน
ผู้บริหำรโรงเรียน จำนวน
๖๒ คน รวม ๑๒๘ คน
2. เจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบัติงำน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ จำนวน ๑๒ คน
3. บุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ จำนวน
๔๐ คน

ผู้
รับผิดชอบ

กลุ่ม
นิเทศ
ติดตำม
และ
ประเมิน
ผลกำร
จัดกำร
ศึกษำ

กลุ่ม
บริหำร
งำน
กำรเงิน
และ
สินทรัพย์

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี พ.ศ. 2561

กิจกรรม/โครงกำร

4. โครงกำรกำรตรวจสอบ
ภำยในและกำรประเมินผล
กำรบริหำรงบประมำณ
ของโรงเรียนในสังกัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี
และพัสดุ สถำนศึกษำในสังกัดที่
เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 17
โรงเรียน เพื่อให้ปฏิบัติงำนให้
ถูกต้องตำมระเบียบ
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรกำรเงิน
และสินทรัพย์ ด้ำนกำรเงินบัญชี
และพัสดุในระบบ GFMIS และ
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย ลูกหนี้
เงินยืมรำชกำร ค่ำเช่ำบ้ำน
ค่ำรักษำ ค่ำกำรศึกษำบุตร
กำรเบิกจ่ำยเงินในงบประมำณ
และเงินนอกงบประมำณ
กำรเบิกจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร
กำรเบิกจ่ำยตรงเงินทดรอง
รำชกำร สมุดเงินสด เงินฝำก

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
1. ครูที่ปฏิบัติงำนกำรเงิน
ของสถำนศึกษำสังกัดสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ สำมำรถ
นำควำมรู้ทไี่ ด้รับในกำรอบรม
ไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
2. ผู้ปฏิบัติงำนกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ ได้รับกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำง
รำชกำรเป็นสำคัญ และเพิ่ม
ควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติงำน
1. โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ
กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์ สำมำรถควบคุมเงิน
ได้อย่ำงถูกต้อง
2. ครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียน
เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้
กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ครบทุกโรงเรียน
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ภำยใน ได้รบั กำรพัฒนำตน
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ปฏิบัติงำนจำกกรมบัญชีกลำง
และหน่วยงำนทีจ่ ัดกำรควำมรู้
ทุกคน
4. ผู้บริหำรสำมำรถใช้
ข้อมูลทำงด้ำนงบประมำณมำ
บริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนได้
5. ครูผู้รับผิดชอบสำมำรถ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชีและ
พัสดุได้ถูกต้องลดควำมเสี่ยงอัน
อำจเกิดควำมเสียหำยต่อ
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เชิงปริมำณ
205,920
1. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 5
2. ตรวจสอบติดตำม
กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ
ในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน
3. ตรวจสอบติดตำมกำร
ดำเนินเงินอุดหนุนโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จำนวน 17 โรงเรียน

ผู้
รับผิดชอบ

หน่วย
ตรวจ
สอบ
ภำยใน

เชิงคุณภำพ
1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กำรบัญชี และกำรพัสดุของ
สำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 และ
โรงเรียนในสังกัด สำมำรถ
ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ
ได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ
แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ธนำคำร ทะเบียนคุมหลักฐำน โรงเรียนได้ผู้ตรวจสอบภำยใน และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่
ขอเบิก รำยงำนต่ำง ๆ ในระบบ ทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
กำหนด
GFMIS เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ในกำรปฏิบัติงำนได้ทุกคน
2. ผู้บริหำรมีควำมมั่นใจ
ในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำม
ในกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้
ระเบียบ
ทรัพย์สินให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภำพ
ประหยัดคุ้มค่ำ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
งำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
ปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงเดียวกัน
กิจกรรม/โครงกำร

5. โครงกำรจัดวำงระบบ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบระบบ
ควบคุมภำยใน
ควบคุมภำยในทุกคน มีควำมรู้
กิจกรรม
จัดประชุมสร้ำง ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำน
ควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำม
ตระหนักในกำรนำควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ได้รับจำกกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรไปขยำยผลให้ครู
และบุคลำกรในหน่วยงำนได้
ทรำบ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยใน
กำรทำงำนร่วมกัน ส่งผลให้กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
ระดับสำนักงำนฯ และ
สถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น

เชิงปริมำณ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน
64 โรงเรียน จำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรมทั้งสิ้น 64 คน และ
บุคลำกรในสำนักงำนฯ รวม
ทั้งสิ้น 80 คน เพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยในของ
องค์กร อย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบ และมีประสิทธิภำพ
ตำมหลัก ธรรมำภิบำล ลด
ปัญหำควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
เชิงคุณภำพ
ผู้ปฏิบัตงิ ำนในสถำนศึกษำ
จำนวน 64 โรงเรียน และ
กลุ่มภำรกิจงำนในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยใน
ขององค์กร อย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบ และมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำลลดปัญหำ
ควำมเสี่ยงภำยในองค์กร และ
กำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน

25,000

ผู้
รับผิดชอบ

กลุ่ม
อำนวย
กำร

หมำยเหตุ โครงกำร/กิจกรรม ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2561
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ส่วนที่ 5
กำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สู่กำรปฏิบัติ
แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรป้ องกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีแนวทำงและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทำงตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. เสนอแผนปฏิ บั ติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ
 กระบวนกำรนำแผนขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และเป้ำหมำย
กำรขับเคลื่อนกำรป้องกัน และปรำบปรำมทุจริต ให้ นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับรับรู้และ
เข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง
2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรทำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนกำรขับเคลื่อนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริต พร้อมกำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำยขับเคลื่อนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงำนขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริตให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงำนกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตที่กำหนด
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมระยะเวลำที่ปฏิทินกำรบริหำรแผนกำหนด
 ปฏิทินกำรบริหำรแผนขับเคลื่อนกำรป้องกัน และปรำบปรำมทุจริตสู่กำรปฏิบัติ
ระยะเวลำ
กำรปฏิบัติ
(1) สพม.5 แจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ กลุ่มต่ำงๆ และหน่วยงำน
ในสังกัด
ตุลำคม 2560
(2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต ของ สพม.5
(3) ประสำนผู้รับผิดชอบจัดทำ กิจกรรม/โครงกำรในกำรขับเคลื่อนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
ตุลำคม – ธันวำคม 2560
จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต สพม.5
ขอรับควำมเห็นชอบ แผนปฏิบัติกำร สพม.5 จำก คณะกรรมกำรฯ และคณะ
มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2561
ทีมบริหำร สพม. 5
10 กรกฎำคม 2561
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2560– มิถุนำยน 2561)
10 ตุลำคม 2561
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 12 เดือน (1 - 10 ตุลำคม 2561)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
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ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ที่ 332/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
…………………………………….
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคาสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้
ในทุกกรณี และเพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดังต่อไปนี้
1. นายธวัช แซ่ฮ่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ประธานคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รองประธานคณะกรรมการ
3. นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รองประธานคณะกรรมการ
4. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
คณะกรรมการ
5. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
คณะกรรมการ
6. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ
7. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
คณะกรรมการ
8. ประธานสหวิทยาเขตธรรมจักร จังหวัดชัยนาท
คณะกรรมการ
9. ประธานสหวิทยาเขตขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท
คณะกรรมการ
10. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
คณะกรรมการ
11. ประธานสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน จังหวัดสิงห์บุรี
คณะกรรมการ
12. ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ
13. ประธานสหวิทยาเขตเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ
14. ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ
15. ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง
คณะกรรมการ
16. ประธานสหวิทยาเขตเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง
คณะกรรมการ
// 17. นางนันทพร ....

- 2 17. นางนันทพร มั่นทัพ
18. นางอรุณี กลับดี
19. นางสาวเกศกัญญา อยู่สุข
20. นางพิศมัย สีแตง
21. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
22. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม
23. นางสาวพรรณทิพา ตรีธนะ
24. นางวัญชุรี ธูปบูชากร
25. นางสาวกุลภัสสรณ์ วชิราตรียากุล
26. นางสาวธีราพร เกตุสาราญ
27. นางสาวอุสา กลับหอม
28. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
คณะกรรมการ
นิติกรชานาญการ
คณะกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
คณะกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประสานงาน เร่งรัด และติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานตามแผนเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายธวัช แซ่ฮ่า)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ที่ 15/2561
เรื่อง แต่งตั้งทำงำนจัดทำโครงกำร/กิจกรรมในแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
…………………………………….
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 จะดำเนินกำรสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และกลยุทธ์ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ให้สมบูรณ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำกิจกรรม/โครงกำร
ในแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ดังต่อไปนี้
1. นำยธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15
ประธำนคณะทำงำน
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
2. นำงวัฒนำ โคตรมี รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 รองประธำนคณะทำงำน
3. นำยชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 รองประธำนคณะทำงำน
4. นำงนันทพร มั่นทัพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
คณะทำงำน
5. นำงอรุณี กลับดี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำน
6. นำงสำวเกศกัญญำ อยู่สุข
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
คณะทำงำน
7. นำงพิศมัย สีแตง
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำน
8. นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
9. นำงสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
10. นำงสำวประชุมพร ปำนเพชร ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
11. นำงหัทยำ เข็มเพ็ชร
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
12. นำงสำวสุนทรี จันทร์สำรำญ ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
13. นำงสำวญำณิศำ แสงสว่ำง นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
14. นำงวัญชุรี ธูปบูชำกร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
15. นำงบุณยนุช ธรรมสะอำด นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
16. นำงสำวนุชรี ด้วงสี
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
17. นำงสำวพรรณทิพำ ตรีธนะ นิติกรชำนำญกำร
คณะทำงำน
18. นำงสำวกิตญดำ ศิริมำตย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
คณะทำงำน
/ 19. นำงสำวธีรำพร.....
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20. นำยณัฏฐ์พงษ์ มำนะโสภำกุล
21. นำยประเมิน กลมปั่น
22. นำงสำวอุสำ กลับหอม
23. นำงสำวอุไรภรณ์ พุฒหอม

ลูกจ้ำงชั่วครำว
คณะทำงำน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
คณะทำงำน
ช่ำงไฟฟ้ำ 4
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำฯ

มีหน้ำที่ ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร
และกลยุทธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ให้สมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนมกรำคม พ.ศ. 2561

(นำยธวัช แซ่ฮ่ำ)

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

