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บทที่ 1 บทน ำ 
 

     1.1 ควำมเป็นมำ 
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการ

ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ                            
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือน าไปสู่การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดท าโดย
คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและ
เครื่องมือในระดับสากลเพ่ิมเติม  เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการและมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการขับเคลื่อน          
ด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 

1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simpleand 
Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 

2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละต าแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน  ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ 

3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา  โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย 

4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าท าให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึก
กังวล 

6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
7) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมาก
เกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย  นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกากับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์
และประมวลผลการประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได ้

1.2 แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความ

ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้ารับการ
ประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่ส าคัญ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ 
กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี นอกจากนี้ ได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่ างๆ เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการ
ประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุดการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็น
อย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการ
ตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังบกพร่อง 
มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้ง
บุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา 

นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time 
system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายที่ 5 “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ” และก าหนดประเด็นกลยุทธ์ ข้อ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยก าหนดตัวชี้วัด ข้อ (4)   
ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และก าหนดแนวทางการด าเนินงานข้อ (4) ก าหนดให้
หน่วยงานในทุกสังกัด ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรอีกด้วย 
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1.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ ำปี 2564 

1) ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน    
(1.1)  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จ านวน 57 คน    
(1.2)  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จ านวน 100 คน    
(1 .3 )  หั วข้อการประเมิน Open Data Integrity  and Transparency Assessment 

(OIT) จ านวน 43 ข้อ     

2) ผลกำรประเมินในภำพรวม  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พ ิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล ี่ย 91.24 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส       
ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A  โดย ตัวชี้ว ัดที่10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนร้อยละ 
100  และรองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉล ี่ย ๙๙.72 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า
กว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28   

 
(แสดงดังภาพที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม (วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนัก
คะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)  

 
 

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในภาพรวม 
ว ิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของ ส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ ิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ประจ าปีปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ท ี่มีสัดส่วนค่าน ้ำหนักคะแนน สูงสุด ได้แก่ แบบ OIT มีค่าน ้ำหนักคะแนน 35.06 (คิดเป็นร้อยละ 
87.65) รองลงมา ได้แก่  แบบ IIT มีค่าน ้ำหนัก มีค่าน ้ำหนักคะแนน 26.72 (คิดเป็นร้อยละ 89.07) และ แบบ 
EIT มีค่าน ้ำหนัก คะแนน 26.72 (คิดเป็นร้อยละ 89.07) มีสัดส่วนค่าน ้ำหนักคะแนนต ่ำสุด 

3) กำรจัดอันดับผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ านวนทั้งสิ้น ๒๒๕ เขต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อยู่ในลำดับที่ ๑61จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในล าดับที่ 147(ดังแสดงภาพที่ 2) 
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4) กำรจัดอันดับผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูล   

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ าแนกตามแหล่งข้อมูล ได้แก่  

1) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท ี่ในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา (Internal)  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คะแนนการประเมิน 29.46 คะแนน 

2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (External) คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนการประเมิน 26.72 คะแนน 

๓) การเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา (Open Data) คะแนนเต็ม  ๔๐ คะแนน 
คะแนนการประเมิน 35.06 คะแนน     

(แสดงดังภาพที่ 3) 

 
 

 

5) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ รำยเขตตรวจรำชกำร 
           ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์เขตตรวจราชการที่ 17 จ านวน 15 เขต สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ อยู่ในลำดับที่ 14  

(แสดงดังภาพที่ 4) 
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6) ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน                
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำรศึกษำออนไลน์ จ ำแนกตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน                

(แสดงดังภาพที่ 5) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 
 

รำยกำรตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 

 

ระดับ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.71 AA 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 98.69 AA 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ๙9.72 AA 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙3.81 AA 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 9๙.๑3 AA 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 93.86 AA 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘8.46 A 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.83 B 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 75.28 B 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA 

 
1.4 สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
      ออนไลน์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มั ธยมศึ กษ า พิ ษณุ โลก  อ  ุตรดิ ตถ์  ออน ไลน์  ในภ าพรวม ได้ คะแนนร้อยละเฉลี่ ย  91.24 ซึ่ งถื อว  ่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A   โดยจ าแนกได้ดังนี ้

       ตัวชี้วัดได้คะแนนร้อยละเฉล ี่ยมากกวาร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย มี ๕ 
ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100.00  ตัวชี้วัด 3 การใช้อ านาจ 
ได้คะแนนร้อยละเฉล ี่ย ๙๙.72 ตัวช้ีวัด 1 การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๙9.71   ตัวช้ีวัดที ่5  
การแก้ ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ ย  ๙9 .13  และตัวชี้ วัดที่  2 การใช้ งบประมาณ 
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๙8.63 

       ตัวช ี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉล ่ียน้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ลงมา เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล ี่ย ๙3.86 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
ได้คะแนน ร้อยละเฉลี่ย ๙๓.81 ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘8.46 ตัวชี้วัดที่ 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘4.83  
       ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต ่ำสุด คือตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28   
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1.5 อภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
      มัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ออนไลน์   
 

 
 
       1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 9๑.24 ซ ึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  อยู่ ในระดับ A และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา ในปีที่ผ่านมา พบว่า เพ่ิมขึ้น + 9.35 คะแนน ท ั้งนี้เน ื่องมาจาก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อ ุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ดำเนินการประเมินอย่างต่อเน ื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 ปีงบประมาณ และสำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้นำข้อสังเกตจากผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คร ั้งที่ผ่านมาไปปรับปรุงจุดอ ่อนและพ ัฒนา นอกจากน ี้ส านักงานเขตพ ื้นที่ 
การศึกษาได้จัดท าแผนปฏบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเป็นครั้งที่ 4 ซ ึ่งเป็นผลจากการ 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี 2564 (ITA Online) ให้กับผู้รับผิดชอบ 
การประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ช่องทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดขึ้น ท าให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  ลดการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน พบว่าคะแนนประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมข้ึน 

2) แนวทางการพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพ ิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 (ITA Online) มีปัจจัยทีส่่งผลให้คะแนน เพ่ิมข้ึน 
ดังต่อไปนี้ 

2.๑ จัดประช ุมคณะท างานและผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง (Steak holder) เพ่ือวางแผน ว ิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุง หาแนวทางยกระดับคุณภาพ 
ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2565 (ITA Online) โดยให้ผู้ม ีส่วนเกี่ยวข้อง (Steak holder) เข้ามาเป็นภาคี 
เครือข่ายที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และร่วมภาคภูมิใจ 

๒.๒ จัดระบบการนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการเปิดเผยข้อมูลทุกด้านของหน่วยงาน 
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่ก าหนดไว้ 

2.๓ การบริหารจัดการยกระดับคะแนนให้สูงข ึ้น ป ีงบประมาณ ๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั้น
พ้ืนฐานจ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ได้ตระหนักและใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาอย่างคุ้มค่า 
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และเต็มศักยภาพ เพ่ือประกาศมาตรการ แนวทาง วิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ ื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ส่งเสริม สนับสนุนปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพ ิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ (ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีลำดับที่ดีขึ้น แต่ยัง  
มีตัวช ี้วัดบางข้อทีม่ีคะแนนการประเมินต ่ำกวาร้อยละ 95  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล ี่ย ๙3.86  
        ได้แก่ การประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

หน่วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  

ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ได้คะแนน ร้อยละเฉลี่ย ๙๓.81  
         ได้แก่ การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘8.46  
           ได้แก่ การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงานต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง 
ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๘4.83  
             ได้แก่ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ที่ดีขึ้น การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น   มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต ่ำสุด คือตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28 คือ  
(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๗.๗๘  ได้แก่ โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร 

อำนาจหน้ าที่  แผนยุทธศาสตร์  หรือแผน พัฒนา หน่ วยงาน ข้อมูลการติดต่อ  กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง                    
(๒) การบริหารงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย ๗๕ .๐๐   ได้แก ่แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับ 
ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน  รายงานผล การดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏ ิบัติงาน  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพ ึง
พอใจในการให้บริการ E-Service    (๓) การส ่งเสร ิมความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ เฉลี่ย ๗๗.๗๘ ได้แก่ 
แน วปฏ  ิบั ติ ก ารจั ดการเรื่ อ งร้ อ ง เรี ยนการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ชอบ  ช  ่องทางแจ้ งเรื่ อ งร้ อ ง เรี ยน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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บทที่ 2 แนวทำงด ำเนินงำน 

 1. แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน 

  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์ให้ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ทั้งนี้  การด าเนินงานที่ส่งผลโดยตรงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ต้องเร่งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องการซื่อสัตย์
สุจริต ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ใช้วิธีบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาล
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือสร้างหน่วยงานราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๓ 
ตัวชี้วัด  คือ 

๑.  ตัวชี้วัดที ่9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.28  อยู่ในระดับ B ประกอบด้วย 
1) ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.3 การบริหารเงินงบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 71.43 

ประกอบด้วย 
    1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
    1.2 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 
    1.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
    1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
    1.5 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
    1.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
    1.7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00 

ประกอบด้วย 
    2.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    2.2 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    2.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    2.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
3) ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.00 

ประกอบด้วย 
    3.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3.4 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
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          3.5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 2. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ 

2.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บุคลากรใน
สังกัดต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องให้ความส าคัญและเตรียมความพร้อมใน
การจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นช่วงที่มีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการประเมิน ITA Online ส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง 

2.2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด           
การประเมินและประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงท าให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน                           
จึงส่งผลให้ได้รับคะแนนการประเมินในบางข้อน้อยลง 

3. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์   

  จากปัจจัยทั้งหมด จ านวน 10 ตัวชี้วัดที่ส่งผลให้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ์  ออนไลน์                          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงได้น าข้อมูลผล
การประเมิน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามตัวชี้วัดทุกประเด็น แล้วก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์ออนไลน์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิเช่น 

    3.1) ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
(3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
(5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
(7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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(9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

3.2) ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้  

  (1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   

 (2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวใจต้านทุจริต”  

 (3)  โครงการปรับฐานความคิด ปลูกจิตส านึก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ทั้งใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม    

 (4) โครงการอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Steak holder) ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

 (5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
     - กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
     - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การด าเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 

และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.๑0 น. 
 (6) โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
     - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณะชนรับทราบ 
 (7) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
     - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ

มีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 
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     - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม. 

4. ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ดังนี้ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อาทิเช่น 

    4.1 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต         
การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยก าหนดนโยบายต่าง ๆ  ดังนี้ 

(1) ก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(2) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(3) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(4) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
(5) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(6) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

4.2 ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

  (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   

 (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในหน้าที่ และร่วมกันจัดท าวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของทุกคน  

 (3) กิจกรรมเขตสุจริต จิตอาสา ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก   
ในการท ากิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัดเวรให้บุคลากรในสังกัดทุกคน     
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง   
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 (4) ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

(5) ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ
กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.๑0 น.  

(6) ก าหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไมร้่วมกันบริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน 

4.3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  

 (1) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม. 

(2) จัดท าป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน
ไว้บริเวณต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  

(3) เน้นข้อความช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตในหน้าเว็บไซต์ เว็บ  https://www.sec-
plkutt.go.th/index6501.html   ให้มีขนาดใหญ่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายข้ึน 

(4) เพ่ิมช่องทางการติดต่อ Social Media (Line) กลุ่มกฎหมายและคดี เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ             
ให้ค าปรึกษา แนะน า และการร้องเรียน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอก
สามารถติดต่อนิติกร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้สะดวกรวดเร็ว                 
มากยิ่งขึ้น 

(5) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบัน และมีการรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์             
ในกลุ่มกฎหมายและคด ี
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บทที่ 3  ขั้นตอนวิธกีำรด ำเนินงำน 
1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏ ิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานพ้ืนที่การศึกษา

มัยมศึกษาพิษณุโลก อ ุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อ ุตรดิตถ์ ที่ 232/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏ ิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยค าสั่งดังกล่าว ได้มอบหมาย
คณะกรรมการตามค าสั่ง มีหน้าที่ ดังนี้ 

   1) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัติงานของทุกกลุ่มงาน  ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ 

ทับซ้อนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพ ิษณ ุโลก อ ุตรดิตถ์ ซ่ึงไมเ่กี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง 
ของระบบควบคุมภายใน 

    2) ดำเนินการว ิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2564 

เพ ื่อใช ้เป็นแนวทางการจัดทำแผนปฏ ิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศ ึกษาพ ิษณ ุโลก 
อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    3) ดำเนินการจัดทำแผนปฏ ิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พ ิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    4) ขับเคลื่อนแผนปฏ ิบัติการป้องก ันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพ ิษณุโลก 

อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกกิจกรรม 

    5) กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏ ิบัติการป้องก ันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6) ดำเนินการจัดทำมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1  กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

6.2  กำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 

6.3  กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

6.4  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

6.5  กำหนดมาตรการจัดการเร ื่องร้องเรียนการทุจริต 

6.6  กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

6.7  กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

6.8  กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 



15 
 

       7) ดำเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยได้มีการจัดประช  ุม 
คณะกรรมการตามค าสั่งฯ เพ่ือพิจารณาว ิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการ 
ดำเนินงาน (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแนวทางการดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ 
2565   เม ื่อว ันที่ 24 มิถุนายน  2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญชนก รำยละเอียดดังเอกสำร 
หน ้ำที่ 28 – 29 

2. ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยม ศึกษำพิษณุโลก อ ุตรดิตถ์ (ประกำศ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564) รำยละเอียดดัง
เอกสำรหน้ำที ่30 - 31 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพ ิษณุโลก อ ุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการขับเคล ื่อน 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พ ิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพ ิษณุโลก อ ุตรดิตถ์ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว ่าควรมีการ 
ดำเนินการ ดังนี้ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดมาตรการ และแผนปฏ ิบัติการป้องก ันสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพ ิษณุโลก อ ุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ ื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

2.1. ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน ดังนี้ 
1) กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2) กำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
3) กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
4) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
5) กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6) กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
7) กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8) กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
9) กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

2.2 ก ำหนดให้ด ำเน ินกิจกรรมกำรสริมสร้ำงธรรมำภ ิบำล ในส ำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ 
มัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder)  เข้ามามีส่วนร่วม  โดยลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือปฏิบัติหน้าท ี่ด้วยความซ ื่อสัตย์ส ุจริต (MOU) ระหว ่างบุคลากรในสังกัดและผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทน 
ต่อการทุจริต “บุคลากร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวใจต้านทุจริต” 

๓) โครงการปรับฐานความคิด ปลูกจิตสานึก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) 
ในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 



16 
 

4) โครงการอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏ ิบัติงานเพ ื่อต่อต้านการทุจริต 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder)  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก ่ 
    - กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
    - กิจกรรมสร ้างสื่อประชาสัมพันธ ์การต้านทุจริต / การดำเนินงานด้านคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
    - กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มงานที่มกีารจัดประช ุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ 

สวดมนต์ไหว ้พระ และกล่าวคำปฏ ิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดำเนินการประช ุม โดยให้ทุกกลุ่มงานถือปฏ  ิบัติ 
อย่างเคร่งครัด 

- กำหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 
ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.๑0 น. 

6) โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

                              - กิจกรรมประช ุมช ี้แจงให้ปฏ ิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

    - การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ  
7) ส่งเสริมการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก ่ 
     - กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
     - กำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทำป้ายบอกสถานท ี่ติดต่อแจ้งร้องเรียน 

การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
     - จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ในสังกัด และมีรายงานความก ้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช ่น จำนวนเร ื่อง เร ื่องที่อยู่ระหว ่างดำเนินการ 
เร ื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 

     - จัดทำป้ายประชาสัมพ ันธ ์ต่อต้านการทุจริตไว ้บริเวณหน้าสำนักงานเขตพ ื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม. 
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3. ก ำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
3) ก าหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
5) ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6) ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
7) ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8) ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
9) ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
10) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ด าเนินการให้แล้ว เสร็จ 
30 มิถุนายน 2565 

1. นายคณิน  อุดมความสุข 
2. นางสุวณี  น้อยผา 
3. ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ 
4. นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์ 
5. นางนิภาดา  สุขสบาย 
 

2 ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) 
ระหว่างบุคลากรในสังกัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   
2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร สพม.พล อต หัวใจต้านทุจริต” 
 
 
 
 
 

 
 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
30 มิถุนายน 2565 
 

 
 
1.นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์ 
2.นางปาริตา  ศรีวิชา 
3.นางวรณัน  ทองดอนค า 
4.นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์ 
 
 



18 
 

ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
  3)  โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม อบรมให้ความรู้    
4)  โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
5)  โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
- กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
- ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค า
ปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.10 น. 
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ
การเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
- ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
ค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน มิถุนายน 2565 

 
 

1 ตุลาคม 2564 
– 

30 กันยายน  2565 
 
 

   
 
 บุคลากร สพม.พล อต ทุกคน 

3 โครงกำรยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเปิดเผยให้สารธารณะชนรับทราบ 
ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 
     2) จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมี
รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 

ภายในวันที่ 
12 กรกฎาคม 2565 

1. นายคณิน  อุดมความสุข 
2. นางสุวณี  น้อยผา 
3. ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ 
4. นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์ 
5. นางนิภาดา  สุขสบาย 
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ล ำดับ รำยละเอียดด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
3 3) ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าป้ายบอกสถานที่ติดต่อแจ้งร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เห็นชัดเจน 
4) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขนาด 2 เมตร* 50 ซม. 
  

 
ภายในวันที่ 

12  กรกฎาคม  2564 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
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4. รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

4.1 ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศ และปฏ ิบัตติำมำตรกำรส่งเสริมค ุณธรรมและควำมโปร่งใส ในส ำนักงำน
เขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
1) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 32 - 37 
2) ก าหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน รำยละเอ ียดดังเอกสำรหน้ำที่

  38 - 42 
 
 
3) กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน รายละเอียด

รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 43 - 47 
4) ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 48 - 57 
5) กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที ่58 - 61 
6) กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน    รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 62 - 63   
7) กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว ่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 64 - 67 
8) กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 68 – 69 
9) ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที ่70 - 72  

 
4.2 ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำน ักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) เข้ามามีส่วนร่วม โดยลงนามบันทึกข้อตกลง      

ความร่วมมือปฏ ิบัติหน้าท ี่ด้วยความซ ื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่างบุคลากรในสังกัดกับผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่ การศึ กษ ามั ธยมศึ กษ าพ  ิษณุ โลก  อ  ุตรดิ ตถ์  โดย ได้ จั ดท ำประกาศ เจตจ ำนงสุ จ ริ ต เป็ น เอกสาร 
และให้บุคลากรในสังกัดได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU)  
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 2) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
“บุคลากร สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวใจต้านทุจริต” ส่งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “ZERO Tolerance ชาว สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” ในของที่ระลึก ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบถึงการไม่ทนต่อการทุจริต  

 

            

 
 

 3)  กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม  
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  4) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

5) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 
     - กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ท าความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” ได้มีส่วน

ร่วมกับส่วนราชการอื่นในการท ากิจกรรม และ บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ โดย
ท าความสะอาดทุกพ้ืนที่ในบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   
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    - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การด าเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร  ให้ผู้มาติดต่อราชการใช้เป็นจุดถ่ายรูป (Check in) พร้อมทั้งมีจุด
ล้างมือเพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการได้ท าความสะอาดก่อนเข้าไปติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายการป้องกัน
การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานที่ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์ด้วย ดังนี้ 

(1) จัดท าป้ายต่อต้านการการทุจริต ขนาด 2*3.5 เมตร ไว้บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  

 
(2) จัดท าตราสัญลักษณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่สุจริต (โฟมบอร์ด) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

80 ซม. จ านวน 1 อัน 
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 (3) จั ดท าป้ ายชื่ อส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ์              
ขนาด  1.5 * 2 เมตร 

 
 
 
 

 

 

 

 

(4) จัดท าป้ายสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ขนาด 90 * 150 ซม.  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

     - ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
และกล่าวค าปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนด าเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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     - ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และ

กล่าวค าปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.10 น.  
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 (6) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

     - ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยได้ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งกล่องรับแจ้งเบาะแสการทุจริต และทางหน้าเว็บไซต์   
https://www.sec-plkutt.go.th/index6501.html   
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- จัดให้มีรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจ านวนเรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ไว้บนหน้าเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี รำยละเอียดดังเอกสำรหน้ำที่ 88 
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ภำคผนวก 
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 ค ำสั่งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
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มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ ์
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แนวปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
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กฎบัตร และกรอบคุณธรรมกำรตรวจสอบภำยใน 
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นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน 
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ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน (ภำษำไทย) 
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ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน (ภำษำจีน) 
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ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน (ภำษำญี่ปุ่น) 
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ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน (ภำษำอังกฤษ) 
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ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน (ภำษำฝรั่งเศษ) 
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มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
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มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
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มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ  

 



                                                                                                                                                                        70 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                        71 
 

มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
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มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

กำรลงนำมควำมร่วมมือปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (MOU) 
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                       กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ กิจกรรม 5 ส. ท ำควำมดี “เขตสุจริต จิตอำสำ” 
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กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญำณสุจริต ทุกวันจันทร์ 
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รำยงำนสถิติกำรร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
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รำยช่ือคณะผู้จัดท ำ 
 
 

1. นายสุดเขต  สวยสม  ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์         ประธานกรรมการ 
2. นายสิงห์เพชร  สุทธิ    รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์      รองประธานกรรมการ 
3. ส.ต.ต.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                    กรรมการ 
4. นางสาวปฎฐพร  ชมภูศร ี พนักงานธุรการ ส.4            กรรมการ 
5. นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์  พนักงานราชการ ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
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