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แผนปฏิบติัการการป้องกนัการทุจริต “โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพะเยา” 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป 
                  ตามหลักธรรมาภิบาล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่  1 จัดระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ   
                               เป้าหมายที่มุ่งผลสำเร็จอย่างสัมฤทธิผล 
กลุ่มงานรับผิดชอบ ………กลุ่มอำนวยการ………………………………………………………… 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล......นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี............  โทรศัพท์..............081-9501316................... 
โทรสาร................056-481537...........................  E-mail……….rungsak.ch@cme2.go.th……….….. 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

     (1) เป้าหมาย 
 คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
            3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในทุกระดับทุกประเภท ด้วยการสนับสนุน

งบประมาณในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่าง         
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในทุกระดับทุกประเภท ด้วยการ

สนับสนุนงบประมาณในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

• แนวทางการพัฒนา  
 ปฏิรูปโครงการสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ตั ้งแต่ระดับบนสุดจนไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูใจและ        
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบที่เหมาสม  
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• เป้าหมายของแผนย่อย  
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในทุกระดับทุกประเภท ด้วยการ 

สนับสนุนงบประมาณในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 (3)  ความสอดคล้องกับ Value Chain 

• องค์ประกอบ การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
• ปัจจัย นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป (แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา)  
              เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นปฏิรูป การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารภารกิจองค์กร 
  3) กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณและมีระบบสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  4) เป้าหมายกิจกรรม บุคลากรของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงาน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ผล  

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
  - ไม่ระบ ุ

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
   - ไม่ระบ ุ

1.6  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)  สำนักงาน     

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา 
3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

   ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที ่ 23 มกราคม 2561 ที ่ระบุว ่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ             
ทุกหน่วยงานเข้าร ่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื ่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด” ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนิน การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประเมิน
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คุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาขึ้น  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ริเริ ่มดำเนินการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) ในปีงบประมาณ 2565 และผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา (ITA 
Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถที่จะส่งให้ทาง สพฐ.ประเมินได้ จึงจัดทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และ
พร้อมรับการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา (ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
   2.2.2 เพื ่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา (ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 บุคลากร สพม.พะเยา ทุกคนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและ  

ธรรมาภิบาล 
   2.3.2 สพม.พะเยา ผ่านมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ผ่านระบบออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) บุคลากรของ สพม.พะเยา ทุกคนร่วมกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามท่ีกำหนด 

 2) สพม.พะเยา มีข้อมูลที่สมบูรณ์ พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) บุคลากรของ สพม.พะเยา ปฏิบัติงานสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม        

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 2) สพม.พะเยา ผ่านมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 
                             - บุคลากร สพม.พะเยา ทุกคน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

                          - สพม.พะเยา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับมาตรฐาน  

                   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                           - บุคลากร สพม.พะเยา มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นปกติวิสัยในการ
ปฏิบัติงานประจำวัน    
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                           - สพม.พะเยา เป็นหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับมาตรฐานจาก สพฐ. และ ป.ป.ช. 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 บุคลากร สพม.พะเยา ทุกคน มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม     
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.6.2 สพม.พะเยา เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เป็นหน่วยงานที่สาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน  

 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 บุคลากรสังกัด สพม.พะเยา 
  2.7.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายในจาก สพม.พะเยา 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 50,000 บาท (ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.) 
 

แผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1  
 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต,      

สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรเรื่องการดำเนิน
โครงการสำนักงานเขตสุจริต และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
1.1 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
  - บุคลากร จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน    
ณ สพม.พะเยา 
 1) ค่าอาหารกลางวัน 30X120X1=3,600 บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง  30X35X2=2,100 บาท   
 
1.2 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
จัดการสำนักงาน เขตสุจริต ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนและจัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติหน้าที่  
   - บุคลากร จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน    
ณ สพม.พะเยา 

 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
2,100 
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5 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 1) ค่าอาหารกลางวัน 30X120X1=3,600 บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง  30X35X2=2,100 บาท 
   
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดทำมาตรการและแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- บุคลากร จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน       
 1) ค่าอาหารกลางวัน 30X120X1=3,600 บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง  30X35X2=2,100 บาท 
   
1.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านความโปร่งใส 
- ค่าวัสดุจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ       
จำนวน 1,950 บาท 
 
1.5 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่
ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
กิจกรรมที่ 2  การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  
2.1 การพัฒนาช่องทางการรายงานผ่าน
เว็บไซต์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์            
และการเผยแพร่ข้อมูลบน WEBSITE 
      -  ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล 
การเผยแพร่ข้อมูลบน WEBSITE  
คณะทำงาน จำนวน 15 คน 
1) ค่าอาหารกลางวัน 15X120X1=1,800 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง  15X35X2=1,050 บาท   
      - ค่าวัสดุ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสาร = 4,000 บาท 

3,600 
2,100 

 
 
 
 
 
 

3,600 
2,100 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนนิการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
การต่อต้านการทุจริต” แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก จำนวน 80 คน 
      - ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ
ภายนอก จำนวน 80 คน ระยะเวลา 1 วัน         
1) ค่าอาหารกลางวัน 80X120X1=9,600 บาท 
2) ค่าอาหารว่าง  80X35X2=5,600 บาท 
  
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องแบบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  
- ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 30 
คน ระยะเวลา 1/2 วัน         
   ค่าอาหารว่าง  30X35X1=1,050 บาท 
 
2.4 ตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยบนเวปไซต์ ก่อน
รับการประเมินจาก สพฐ.  
- โดยเชิญวิทยากร ITA Coach สพฐ. จำนวน 3 
คน ตรวจสอบออนไลน์ ค่าตอบแทน คนละ 
1,000 บาท = 3,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามการดำเนินงาน 
         - ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน       
ทุกวันพุธ หลังจบการรับชมรายการพุธเช้า     
ข่าว สพฐ. (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
กิจกรรมที่ 4 สรุปประเมินผลโครงการและ   
การถอดบทเรียน 
         - ประชุมคณะทำงาน สรุปประเมินผล
โครงการและการถอดบทเรียน จำนวน 15 คน   
1 วัน 
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