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คำนำ 

 แผ นปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ป ้ อ งก ั นก า รท ุ จ ร ิ ต  ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นท ี ่ ก า ร ศ ึ กษา ม ั ธ ยมศ ึ กษาพ ิ จ ิ ตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการ
จัดทำแผน และข้อมูลช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ส่วนท่ี 1 บทนำ 

 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซอ้น 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู ่อาชญากรรมอื ่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยงัจำเป็นตอ้งได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรบัรู้การทจุรติของประเทศไทยจากข้อมลูดัชนีวัดภาพลกัษณ์คอร์รปัชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
110 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู ่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบรบิท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม 
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม 
การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู ้ในทุกช่วงวัยตั ้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทกุรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผา่นหลกัสตูรการศึกษา
ต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมอืงทีด่ี 
มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพฒันา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญทีต่้องดำเนินการใหเ้หน็ผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
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 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบ ัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขต
พ ื ้ นท ี ่ ก ารศ ึ กษาม ั ธ ยมศ ึ กษาพ ิ จ ิ ตร  ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .  256 5  เพ ื ่ อ เป ็ นกรอบท ิศท า ง 
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ตั้งอยู่เลขที่ 31/26 ถนนคลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์ ๖6000  มีสถานศึกษาในการกำกับ ดูแล จำนวนทั้งสิ้น 30 แห่ง 

  จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  อยู่ทาง
ภาคเหนือตอนลา่งของประเทศไทย  เป็นจังหวัดขนาดเล็ก สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเป็นทีร่าบลุม่มแีม่น้ำยมและ
แม่น้ำน่านไหลผ่านทั้ง ๒ สาย  ไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือ สู่ทิศใต้  โดยมีแม่น้ำพจิิตร 
(แม่น้ำเดิม) อยู่ระหว่างกลาง  ความยาวของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และความยาวของ
แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทางประมาณ ๑๒๔ กิโลเมตร สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  
เนื่องจากตะกอนที่พัดมาทับถมเหมาะแก่การ  ทำนา และปลูกพืชหมุนเวียนพื้นที่ส่วนใหญ่บุกเบิกเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร จึงมีพื้นที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  
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 บทบาทอำนาจหนา้ท่ี 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับ 
ดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  1. ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 

     1.1  การกำกับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.2  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 
     1.3  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
     1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา 

        1.5  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 2. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายน้ี (พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่น ดังนี ้

     2.1  อำนาจหน้าที ่ในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2.2  อำนาจหน้าที ่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

     2.3  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     2.4  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
  3. อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนกังานเขต
พื้นที่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
               3.1  จ ัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา                      
ให้สอดคลอ้งกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการทอ้งถ่ิน 
    3.2 วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นได้รับทราบ รวมทั้ง  กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
    3.3  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
    3.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
     3.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
    3.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
    3.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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    3.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้ง บุคคล องค์กร  ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดัรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
    3.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  3.10  ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ด้านการศึกษา 

3.11 ประสานการปฏิบัติ  ราชการทั่วไป  กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 

 การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจิตร  มีดังนี้ 

 1. กลุ่มอำนวยการ (Administration Group) 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group) 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group) 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group) 
 5. กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and 

Evaluation for Educational Provision Group) 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group) 
 7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group) 
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ข้อมูลนักเรียนในสังกัด ภาคเรยีนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูลวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
ที่มา ระบบจัดเกบ็ข้อมลูนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
จำนวนโรงเรียนในสังกัดจำแนกตามขนาด (ข้อมูลวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ขนาดของโรงเรยีนในสังกัด จำนวนโรงเรียน 
ขนาดที่ ๑ ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 120 คน) ๒ 
ขนาดที่ ๒ ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน) ๒๐ 
ขนาดที่ ๓ ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียนตัง้แต่ 601 – 1500 คน) ๔ 
ขนาดที่ ๔ ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียนตัง้แต่ 1,501 คนข้ึนไป) ๔ 

รวมท้ังสิ้น ๓๐ 
ที่มา ระบบจัดเกบ็ข้อมลูนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 1,545 1,619 3,164 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 1,504 1,635 3,139 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 1,563 1,676 3,239 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 4,612 4,930 9,542 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1,225 1,820 3,045 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 1,100 1,550 2,650 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 956 1,471 2,427 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,281 4,841 8,122 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัด 7,893 9,771 17,664 
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จำนวนครูในสังกัด ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร (ข้อมลู ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 
2564) 

ผู้บริหาร จำนวน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 28 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 23 
ข้าราชการครผูู้สอน 922 
ลูกจ้างประจำ - 
พนักงานราชการ 41 
ลูกจ้างช่ัวคราว 42 

รวมท้ังสิ้น 1,056 
ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร 
 
จำนวนบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามกลุม่ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร (ข้อมลู 
ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม 2564) 

ผู้บริหารการศึกษา/กลุ่ม จำนวน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพจิิตร 2 
กลุ่มอำนวยการ ๖ 
กลุ่มนโยบายและแผน 2 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย ์ 3 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล ๓ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 
กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 4 

รวมท้ังสิ้น 23 
ที่มา :  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร 
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จำนวนบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามตำแหน่ง ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม 2564) 

ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้บริหารการศึกษา ๓ 
ศึกษานิเทศก ์ ๔ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ๕ 
พนักงานราชการ ๕ 
ลูกจ้างประจำ ๑ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๕ 

รวมท้ังสิ้น 23 
ที่มา :  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร 

 

1. วิสัยทัศน์ (vision)  
 “องค์กรคุณภาพคู่คณุธรรม สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

“Organizational development with quality and morality towards  
                    international standard under Thai Cultural based” 

2. พันธกิจ (Mission)   

      1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ  โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  เพื่อ
พัฒนาสู่ Thailand 4.0 
3. เป้าประสงค์(Goals)   

 1. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นำไปพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันสู่สากล 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานตำแหน่ง 
 4. ผู้เรียนไดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)  ในระบบการบรหิารจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้สหวิทยาเขตพื้นที่เป็นฐาน (Region Area Based 
Management)   
4. นโยบาย (Policy)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ SPM PHICHIT  4Q Model 
  Q1 : Quality of Student นักเรียนคุณภาพ    
      หมายถึง ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำหลกัปรัชญา 

เลิศล้ำวิชาการ มุง่ผลงานที่เป็นเลิศ   
  Q2 : Quality of Teacher  ครูผู้สอนคุณภาพ    
      หมายถึง เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เป็นครูด้วยใจ  
       ใฝ่สร้างนวัตกรรม นำเสนองานเชิงประจักษ์  
  Q3 : Quality of Administrator  ผู้บริหารคุณภาพ  
      หมายถึง ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยนวัตกรรม 
       น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
  Q4 : Quality of School  โรงเรียนคุณภาพ  
      หมายถึง มีเครือข่าย/ชุมชนร่วมพฒันา  
       ก้าวหน้าด้วย 3 ระบบคุณภาพ   
       สู่สถานศึกษามาตรฐานสากล 
       เพื่อคุณภาพสถานศึกษาที่ยั่งยืน 
5. ค่านิยมองค์กร "SMILE " เป็นองค์กรแห่งความสุข "นา่อยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ" 

๑. Service mind มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจม่ใส ใสใจใหบ้ริการ 
๒. Management การบริหารจัดการที่ดี มปีระสิทธิภาพ 
๓. Integrity  ความสุจริต โปรง่ใส จริยธรรม 
๔. Learning Technology and Innovation มุง่เน้นพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
๕. Excellence มุ่งมั่นความเป็นเลิศ 

คติพจน ์ 
  ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใครป่รองดอง สนองบรกิาร รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ  
6. ทิศทางพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประจำปี 2565  
นโยบาย  
 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ SPM PHICHIT 4Q Model 
 กระบวนการดำเนินงาน  PHICHIT Method 
 P : Planning  การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกจิกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้
การดำเนินการสามารถบรรลเุป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 H : Hi -technology Organizing การจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ทำงานทับซอ้นกัน และ
ต้องทำงานประสานกันให้ราบรื่นได้ด้วย ครอบคลมุการทำงานทั้งหมดไม่ให้เกิดปญัหา ประเมินจำนวนพนักงานให้
พอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และต้องลำดับความสำคัญของตำแหน่ง เคลียรบ์ทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ตลอดจนให้
อำนาจในการสั่งการทีเ่หมาะสมด้วย 
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 I : Innovative Thinking  กระบวนการคิดในแนวสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ทีส่ามารถ
แก้ปัญหาของผู้ใช้งานได้ เช่น นวัตกรรมทางบรกิารหรือกระบวนการ โดยประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรมได้แกก่าร
เพิ่มคุณค่าให้กบัการศึกษา การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 C : Coordinating การประสานงาน   เป็นการประสานใหส้่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานมีความ
ต่อเนื่องกนั เพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และราบรื่น 
 H : Human Management การจัดบุคลากรปฏิบัตงิาน เป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การนั่นเอง ทัง้นี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการจัด แบ่งหน่วยงานที่
กำหนดไว้ 
 I : Improvement  การรายงานเพือ่ปรับปรุงพัฒนา  เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคับบญัชาตามช้ันได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยทีม่ีีความสัมพันธ์กบัการติดต่อสื่อสาร (Communication)  ใน
องค์การอยู่ด้วย เพื่อนำไปสู่การปรับปรงุพฒันาต่อไป 
 T : Team Building เป็นภาระกจิในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ (Leadership)  มนุษย
สัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตัดสินใจใจ (Decision making) เป็นต้น 
 จุดเน้น  4Q Model  
 Q1 : Quality of Student นักเรียนคุณภาพ    
     หมายถึง ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำหลกัปรัชญา 

เลิศล้ำวิชาการ มุง่ผลงานที่เป็นเลิศ   
 
Q2 : Quality of Teacher  ครูผู้สอนคุณภาพ    

     หมายถึง เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เป็นครูด้วยใจ  
      ใฝ่สร้างนวัตกรรม นำเสนองานเชิงประจักษ์  
 Q3 : Quality of Administrator  ผู้บริหารคุณภาพ  
     หมายถึง ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยนวัตกรรม 
      น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 Q4 : Quality of School  โรงเรียนคุณภาพ  
     หมายถึง มีเครือข่าย/ชุมชนร่วมพฒันา ก้าวหน้าด้วย 3 ระบบคุณภาพ   
      สู่สถานศึกษามาตรฐานสากล เพือ่คุณภาพสถานศึกษาที่ยั่งยนื 
จุดเน้น  
 1) พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยใหก้ับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเข้มแข็ง นักเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
 3) นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม เคารพในสถาบันหลกัของชาติ 
 4) น้อมนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่
การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 5) ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 6) ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ให้สงูข้ึน 
 7) ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 8) สถานศึกษานำนวัตกรรม เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจทิัลมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา 
 9) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
กลยุทธ์ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
เป้าประสงค์  

  1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม  จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม   ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกบัภัยคุกคามทุกรูปแบบทีม่ี ผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์   อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
   4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่  
   5. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง ตาม
ความต้องการ  

ตัวชี้วัด  
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม อัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิต อาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัย และ รักษา
ศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า มนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
  4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับ บริบทของ
พื้นที่  
  5. ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ เหมาะสมตรง
ตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
  6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนแสดงออกถึง ความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
กลยุทธ์ จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์  

  1. ผูเ้รียนทุกระดับใหม้ีความเป็นเลิศ มีทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพฒันาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด  เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  

3. ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสเข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับนานาชาติ  
ตัวชี้วัด  

  1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21  
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific  Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA   
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

กลยุทธ์ พัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าประสงค์  

  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของ ประเทศ   
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ ทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่ เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไป ปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมงีานทำ มีทักษะอาชีพ  ที่สอดคล้องกบั

ความต้องการของประเทศ  
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

6. ครู เปลี ่ยนบทบาทจาก “ครูผ ู ้สอน” เป ็น “Coach” ผู ้ให ้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเร ียนรู้หรือ 
ผู้อำนวยการการเรียนรู้  

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ จริยธรรม  
ตัวชี้วัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)    
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้  ที่เช่ือมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้   
  4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   
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  5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง มี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
   7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้  
นโยบายท่ี 4 การสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน                                       
                และลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา  

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ( Global Goals for  

Sustainable Development)   
  2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขต พื้นที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่  

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ ข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา  

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา บริหารงาน
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ ด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา  ที่มี
คุณภาพของประชาชน  

ตัวชี้วัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

  2. ผู ้เร ียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา  และ
ความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
  4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และ พื้นที่ 
  6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ   
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ เรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



16 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  

  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค  ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
  2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยี มาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่องฉลาก  สีเขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0    

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค    สู่การ

ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
5. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น หน่วยงาน

ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักเรียน
และชุมชน  

6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและ บริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ   

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  กับ
สิ่งแวดล้อม   
  9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด  
  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร                  กับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
  2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในร ูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื ่อลดปริมาณขยะและ                 
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการ ดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE  และ Paper 
less  
  6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ สร้างสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
  7. ครู และนักเรียนสามารถนำสือ่นวัตกรรมที่ผา่นกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรยีน การจัดการเรยีนรู ้
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0    



17 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรงุและพัฒนาบคุลากร และสถานที่ใหเ้ปน็ สำนักงาน
สีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชน  
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์  

  1. สถานศึกษา สหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ บริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด้าน การศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาหน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ สอนอย่างเป็นระบบ  

ตัวชี้วัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

  2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี หน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกตำบล  

3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ  

4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความโปรง่ใส ปลอดการทุจรติ และประพฤติมิชอบ  บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   

6. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
  7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  นำไปสู่  การวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
  8. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ สนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ 
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ผู้บริหาร 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ร ับการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร ่งใสตรวจสอบได ้ด ้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเม ินมีประสิทธ ิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเกบ็ข้อมูล ให้เป็นแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ไดด้ำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากน้ี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี ้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมื อการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที ่องค์กร  



20 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั ้งที ่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับ  
การทุจริต ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู ่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
(เขตต้ังใหม่)โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ได้คะแนน..93.23.คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ Aโดย ตัวช้ีวัด การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 99.70 คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวช้ีวัดอื่น ๆ คือ กาปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ได้คะแนน 87.12 .คะแนน 
 1.3 เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร(เขตต้ังใหม่) โดยใช้ข้อมลูสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร. (2560-2564) 
สรปุได้ดังนี ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 

2560 77.73 สูง - - 

2561 85.74 สูงมาก 8.01 เพิ่ม 

2562 84.74 B 1.00 ลด 

2563 83.82 B 0.92 ลด 

2564 93.23 A 9.41 เพิ่ม 

1.4 ผลการประเมิน ITA รายตัวช้ีวัด 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
เป็นรายตัวชี้วัดซึ ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่    
การศึกษาผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย  
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน) 

ลำดับที ่ ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหต ุ

1 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.70 AA  

2 1 การปฏิบัตหิน้าที ่ 99.60 AA  

3 3 การใช้อำนาจ 99.55 AA  

4 4 การใช้ทรัพยส์ินทางราชการ 99.01 AA  

5 2 การใช้งบประมาณ 96.27 AA  

6 6 คุณภาพการดำเนินงาน 95.35 AA  

7 10 การป้องกันการทจุริต 93.75 A  

8 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.54 A  

9 9 การเปิดเผยข้อมลู 88.14 A  

10 8 ปรับปรงุระบบการทำงาน 87.12 A  
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หมายเหตุ : คะแนนและระดบัผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหต ุ
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร เป็นรายตัวช้ีวัด พบว่าตัวช้ีวัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดีย่ิงข้ึน มีดังนี้ 
1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลัก มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน

อย ่างมี ข ั ้ นตอนและการกำหนดระยะเวลาท ี ่ ไว ้อย ่ างเคร ่ งคร ัด และจะต ้องเป ็นไปอย ่างเท ่ าเท ียมกัน 
ไม่เลือกที่จะปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่  
ให้สาธารชนได้ทราบ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง อีกทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการได้ 

3. การใช้อำนาจ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการกำหนดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีกำหนดการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจะต้องจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บคุลกรภายในรับรู้ในเรือ่งของคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขิงหน่วยงาน ทุกคนในหน่วยงานจะต้องสอดส่องดูแล รวมทั้งร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย หน่วยงานจะต้องมีนำผลการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานด้วย 
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6. คุณภาพการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน บุคลากรมีการ

ยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มีการให้ข้อมูลในการดำเนินการ/การให้บริการ
ของหน่วยงานแก่ผู้มาติดต่อ ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น หลากหลายช่องทาง เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ข้อมูลจะต้องมีความ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมช่องทางของผู้ติดต่อราชการให้มากขึ้น 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาทั้งในการปฏิบัติของบุคลากรและ
กระบวนการทำงาน รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลกัเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้องดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวช้ีวัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวช้ีวัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด เป็นต้น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดข้ันตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช ้กรอบแนวทางตามย ุทธศาสตร์ชาต ิว ่าด ้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวข้อง 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

สาระสำคัญข้างต้นจะเป็นเครื ่องมือชี ้นำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่  ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั ้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  มีประสิทธิภาพ 
ที่สำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ใหก้ับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความมั่นคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย์  
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รปัช่ัน สร้างความเช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลงัป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั ่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทยีมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝงัระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกจิและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสรา้งการเตบิโตบน คณุภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหม้ีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบรูณาการ  
 (3) การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เป็น มติรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 (5) การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงั เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรงุโครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพฒันาระบบบรหิารจัดการกำลงัคนและพฒันา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรงุกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรบัปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครฐั 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้นภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที ่ของตนเองเพิ ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ 
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การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อรว่มกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โ ดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลงัร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการตอ่ต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทกุขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี ้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ ่งจะนำไปสู ่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริ ตให้ได้ผลและ 
มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตรช์าติด้านความมั่นคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตรช์าติด้านความมั่นคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที ่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 
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ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต ่าง ๆ ในส ังคมร ่วมม ือก ันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจร ิตประพฤติม ิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ ม ีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงในท ุกระด ับ โดยเฉพาะการสร้างว ัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตใหค้วามสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน 
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ  ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทจุริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทจุริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู ้
การทจุริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ

กว่า  73 
คะแนน 
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ไม่ได้ร ับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธ ีค ิดที ่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื ่องจากมี  
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยและกา้วหน้าอย่างรวดเร็วของสงัคมโลกและพลวัตของการทุจรติ
ที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มคีวามเข้มแข็งและมีประสทิธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ  สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื ่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปล ุกจ ิตสำน ึกการเป ็นพลเม ืองที ่ด ี  ม ีว ัฒนธรรมส ุจริต และ การปล ูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที ่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
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2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่าง  
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถ่ิน/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ  
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื ่อสร้างนักการเมือง  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื ่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี ่ยงด้านการทุจริต เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ  
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 
ข้ันวางแผนก่อนดำเนินงาน ข้ันระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั ้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื ่อลดการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มกีารตรวจสอบการบรหิารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสที่สามารถสร้างความ
เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเดก็และ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  
(85 คะแนน

ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ข้ึนไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ข้ึนไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จำนวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกช้ีมูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลว่า
กระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกบัผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี 
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรยีนที่เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าส ู ่ระบบดิจิท ัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที ่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินการที ่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคด ีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบ การปร ับปร ุ งข ั ้นตอนการดำเน ินการ  
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสบืสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการดำเนินการกับทรพัย์สนิหรอืผูก้ระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู ้ด ้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู ้เชี ่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู ้ท ี ่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทจุริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต 
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกต ิ
ที่กฎหมายกำหนด 

ไม่เกินรอ้ยละ 
25 

ไม่เกินรอ้ยละ 
20 

ไม่เกินรอ้ยละ 
15 

ไม่เกินรอ้ยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟอ้งกลับ 

ไม่เกินรอ้ยละ 
4  

ของจำนวนคดี
ที่สง่ฟ้อง 

ไม่เกินรอ้ยละ 
3 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินรอ้ยละ 
2  

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินรอ้ยละ 
1 

ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพฒันาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ฉบับที่ 9-11 
เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยใหส้ังคมไทยสามารถยืดหยดัอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สง่ผลใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดลุและยั่งยืน 
                   ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแมบ่ทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  รวมทัง้การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมสี่วนรว่มของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุม่อาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่งเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุง่สู่ “ความมั่นคง มัง่ค่ัง และ
ยั่งยืน”  ซึง่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  

http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลีย่น 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปล ูกฝ ังจ ิตสาธารณะ ย ึดประโยชน์ส ่วนรวมเป็นที ่ต ั ้งม ีความซ ื ่อส ัตย์  ส ุจร ิต ม ีว ิน ัย ม ีค ุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที ่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
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 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา ท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามที ่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบ ัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



38 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดทำเป็นรปูแบบโครงการ รายละเอียดดังนี ้

 
โครงการ   เสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความโปรง่ใสบุคลากร 

ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจติร  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม   กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิารจัดการ 
แผนงาน   แผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสรมิสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
1.  หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  6 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง  2) ความสามารถใน
การแข่งขัน  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม   5) การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ  6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ยึดกฎระเบียบของประมวลจริยธรรมข้าราชการเป็นหลัก      มี
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรและบุคคลากรในสังกัด ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดย
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการ
สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงาน ITA เป็นการ
ประเมินเชิงบวกที่ครอบคลมุการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงาน       ของผู้บริหาร 
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้หัวหน้าส่วน
ราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม สำหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง จึงได้
ดำเนินการจัดโครงการ “การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ ้นเพื ่อป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 



39 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสงักัดสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดหลักคุณธรรม จริงยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 
     2.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
     2.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

3.  เป้าหมายผลลัพธ ์
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90  
 3.1.2 บุคลากรในสังกัดมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 3.2.2 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ให้ความร่วมมือดำเนินการประเมินตาม
เครื่องมือได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  วิธีดำเนินการ 
4.1  ข้ันวางแผนดำเนินงาน   
                 4.1.1  จัดทำโครงการฯ 
                 4.1.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
                 4.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน 
4.2  ข้ันดำเนินการ   
       วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินการ 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
นโยบายการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
แก่บุคลากรในสงักัด 
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
     เดือนเมษายน – ตุลาคม 2565 

6. งบประมาณ 
    ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50,000 บาท (แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา) 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ : ตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ 

 

ท่ี ขั้นตอนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายดำเนินการ 
ประเมินออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 
แต่งตั้งคณะทำงานประเมินตาม 
แบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ(OIT) 
 

            

3. ดำเนินการประเมินออนไลน์  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 
- ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 

 
           

4. นำบุคลากรไปศึกษาดูงานสำนักงาน 
เขตพื้นที่สุจริต ต้นแบบ 

            

5. ดำเนินการประเมินตาม 
แบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ(OIT) 

            

6. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการต่อต้านการทุจริต 
และปลูกจิตสำนึกสู่การเป็น 
ข้าราชการที่ดี 

            

7. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
“หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย ใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม” 

            

8. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน             
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7. สถานท่ีดำเนินการ  
 7.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพจิิตร 
 7.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ   

8. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพจิิตร 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์ นักจัดการงานทั่วไป 

9. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง 
 บุคลากรอาจไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน  เนื่องจากติดภารกิจราชการ 
 การบริหารความเสี่ยง   
 แจ้งการจัดกิจกรรมแต่เนิ่น ๆ  เพื่อบุคลากรจะได้วางแผนการทำงานและการเข้าร่วมอบรมได้ และประชาสัมพันธ์
ให้เห็นความสำคัญของการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว      

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
11.1  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
11.2  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงาน 
11.3 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาพิจิตร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม 
พันธกิจ :   
 1. เสรมิสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสรมิสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  
 เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอรร์ัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ที ่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษา/สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กำหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 



43 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) เสริมสร้างสมรรถนะ 
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรง่ใสบุคลากร
ทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม 
ศึกษาพิจิตร 

บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต  
มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

43,000 

2. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) กิจกรรมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจำปี 2564 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) 

- 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจำปี 2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2565 

- 

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและสาธารณชนให้
เกิดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการทำงาน 
 ด้านการป้องกันและ 

1) สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 

1) ประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในการ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการ 

7,000 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

ต่อต้านการทุจริตและ
ปลูกจิตสำนึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี 
2) กิจกรรมส่งเสริม 
วัฒนธรรมองค์กร 
“หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย 
 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ร่วมต้าน
ทุจริตและมีจิตสำนึก
สาธารณะ 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การประกาศเจตนารมณ์/ 
กำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจำนงการ 
บริหารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
- ประกาศแนวทางการปฏิบัติ 
เก่ียวกับการให้และรับ 
ของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของความ สำเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับมี 
จิตสำนึกและพฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

-          กลุ่มอำนวยการ 
 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของสำนักงานเขตพื้น 
การศึกษา ประจำปี 2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต ประจำปี 
2565 

ขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้านการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิ
ชอบสู่การปฏิบัติ 

-          กลุ่มอำนวยการ 
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3.กิจกรรมเสริมสร้าง
สมรรถนะ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรง่ใสบุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม 
ศึกษาพิจิตร 

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

บ ุ ค ล า ก ร ท ุ ก ค น ใ น
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ที่
การศึกษา 

43,000          กลุ่มงาน
อำนวยการและ
กลุ่มที่เก่ียวข้อง 

4 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ปลูกจิตสำนึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา 
(ITA) 

บุคลากรที่รับผิดชอบตาม
ต ั วช ี ้ ว ั ดและผ ู ้ ม ี ส ่ ว น
เกี ่ยวข ้องในการดำเนิน
กิจกรรม 

7,000          กลุ่มงาน
อำนวยการและ
กลุ่มที่เก่ียวข้อง 

5.กิจกรรมส่งเสริม 
วัฒนธรรมองค์กร 
“หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย 
 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ร ้อยละ 80 ของบ ุคลากร ใน
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร ได้มีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์ที ่สื ่อให้เห ็นถึง
ความเป ็นไทย และอน ุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม 

           กลุ่มงาน
อำนวยการและ
กลุ่มที่เก่ียวข้อง 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมชิอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 

- กลุ่มอำนวยการ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตของสำนักงานเขตพื้น
การศึกษา ประจำปี 2565 

- กลุ่มอำนวยการ 

 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสบุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยม 
ศึกษาพิจิตร 
 

43,000 กลุ่มอำนวยการ
และกลุ่มงานที่

เกี่ยวข้อง 
 

 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้าน
การทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี 

7,000 กลุ่มอำนวยการ 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   

 - การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 - การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง   
 - การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 - การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน   





 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 


