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บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นการทุจริตในสังคมไทย ระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ
ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง
ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อ ง ในทุ กมิ ติ รู ป แบบการทุจ ริ ต จากเดิม ที่ เ ป็น ทุ จ ริต ทางตรงไม่ ซั บ ซ้อ น อาทิ การรั บสิ น บน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรั บเปลี่ ยนเป็นการทุจริ ตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย และส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้ า ง ส่ ง ผลให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องประเทศไทยเรื่ อ งการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น มี ผ ลในเชิ ง ลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI)
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558
อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ
ทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น ถึงความพยายามในการปราบปรามการป้ องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่ าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รัฐบาลตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังปรากฏ
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครั ฐ เป็ นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุ กภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และนโยบายปราบปรามการทุ จ ริ ต ของรั ฐ บาลที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ปลู ก จิ ต ส านึ ก
ให้ สั ง คมไทยมี วิ นั ย และยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า งบู รณาการ โดยให้ ประชาชนมี บทบาทส าคั ญในกระบวนการด าเนิ นงาน
อย่ างมีส่ วนร่ วม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิส ระอย่างแท้จริงในการ
ตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์
การทุ จ ริ ตที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และต่อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ มี ก ารริ เ ริ่ ม แนวคิ ด ในการปรั บ ปรุ ง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและ
สถานการณ์ การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
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โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง มี
การคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร
สาธารณะ และภาคประชาสังคมให้ เข้ามามีส่ว นร่ว มการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานองค์กรภาครัฐถือเป็นปัญหาสาคัญ ประการหนึ่ง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยกระบวนการของปัญหาทุจริตเกิดจากนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ซึ่งมีพฤติกรรม
ในเชิงทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ในรู ป แบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการ
เอื้อประโยชน์ (Trading Influence) สร้างความเสียหายแก่ราชการในแต่ละครั้งเป็นจานวนมาก
จากสรุปผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและ
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา ได้ แบ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการสัมปทาน การทุจริตโดยการ
ทาลายระบบตรวจสอบอานาจรัฐและการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีสาเหตุพอสรุปได้ ดังนี้
1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์และค่านิยมในทางที่ผิ ด เช่น ติดสิ นบน ยกย่องคนร่ารวยและ
มีอานาจ โดยมิชอบ ระบบพวกพ้องในวงราชการ การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย การซื้อเสียงเลือกตั้ง
การใช้ผลประโยชน์อิทธิพลครอบงาประชาชน
2) ปัญหาโครงสร้างของราชการที่ซับซ้อน ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก
3) ปัญหาระบบการทางานไม่รัดกุม มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต
4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐล่าช้า ไม่ทั่วถึงและละเลยในบางกรณี
5) ปัญหาบุคคลไม่ซื่อสัตย์
6) ภาคประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเข้าร่วมในกระบวนการ
ทุจริต
จากสภาพปัญหาการทุจริตดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อข้าราชการและ
นักการเมืองในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ในการบริหารงาน รัฐบาลจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยฉบับปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-๒๕64)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean
Thailand)” มุ่งให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสั งคมมิติใหม่
ที่ ป ระชาชนไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ โดยก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งาน หลั ก
เป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ที่มุงเนนใหความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทน
ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสราง
วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดาเนินการ ผาน
สถาบั น หรื อ กลุ มตั ว แทนที่ ท าหน าที่ ใ นการกล อมเกลาทางสั ง คมให มี ค วามเปนพลเมื อ งที่ ดี ที่ มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรม
ที่ไมยอมรับและตอตาน
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็น
ไดวา ประชาชนทุกกลุ มทุกฝายตางมีข อเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่ง คือ การตอตาน
การทุจริ ตของรั ฐบาลและเจาหนาที่รั ฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ ม
ทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอน
ใหเห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุ มทุกฝายที่ต องการใหการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
อันแนวแนของประชาชน จึงไดกาหนดใหมียุทธศาสตรการนาเจตจานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริ ตไปสู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตร
ที่มุ งเนนใหประชาชนและรั ฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน
กอใหเกิ ดผลเสี ย ตอการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศอย างมหาศาล ซึ่ง จากผลการวิจั ย
ที่ผ านมาพบวา การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชน์
สวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอานาจอยางไมโปรงใส
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกาหนดใหมียุทธศาสตร
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
ผานการกาหนดมาตรการกลไกเสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ
ขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย
ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาใหการทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆ ตลอดจน
เสริ มสรางการปฏิบั ติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์ นี้
มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย ใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุ ท ธศาสตร การปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต
เปนยุ ทธศาสตรที่มุ งเนนการปรับ ปรุงและพัฒ นากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปราม
การทุจ ริ ตทั้งระบบ ใหสามารถดาเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุ งเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation)
การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการ
รวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้
จะทาใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกดาเนิ น การอยางรวดเร็ว และผู กระทาการทุจริตจะไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดใน
ที่สุด
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI)
เปนการกาหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและ
การจัดการ การยกระดับคาดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็น
การประเมินและวิธีการสารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดาเนินงาน
จากเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะบรรลุความคาดหวังสาคัญข้างต้น สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ตระหนักถึงความสาคัญ ดังกล่าว จึงได้จัดทาแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4
มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ซึ่ ง จะเป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม และมาตรการ
ที่กาหนด ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อ
สายตาข้าราชการครู บุ คลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ ปกครอง และประชาชนทั่ว ไป ที่มีต่อการ
บริหารงานด้านการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564)
2.1 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้ ครู บุ คลากรทางการศึกษา ผู้ บริห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม
2.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
2.4 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บ ริ หารการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปฏิบัติราชการโดยยึดหลั ก
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เป้ำหมำย
3.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีจิตสานึกเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ในทางที่ชอบ
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัด สามารถจัดการกับกรณีการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็วโปร่งใส
3.3 มีแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนกลไก มาตรการในการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564)
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลัก
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
4.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้และบริหารการศึกษามีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
4.3 มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริต
5. บริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ ถนนเทศา ๑ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่
การศึกษารวม ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร มีสถานศึกษาในการกากับ ดูแล
จานวนทั้งสิ้น ๖๒ แห่ง
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จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ตั้ ง อยู่ ท างภาคเหนื อ ตอนล่ า งของประเทศไทย มี ลั ก ษณะพื้ น ที่
โดยทั่วไปเป็นป่าเขามีภูเขาสลับซับซ้อน ทางทิศตะวันตกและทิศใต้มีที่ราบใหญ่ ภาคกลางมีลักษณะ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก จังหวัดกาแพงเพชรเป็นเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง ยังปรากฏซาก
กาแพงเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไปตามรูปลาน้าปิง และยังมีซากของป้อมปราการที่แข็งแรง
แสดงถึงความสาคัญในอดีต ที่จะต้องเป็นเมืองในระดับเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านมาก่อน จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่า ก่อนมีเมืองกาแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อนแล้ว ๒ เมือง คือ เมือง
ชากังราว ซึง่ ตัง้ อยูฝ่ ง่ั ซ้ายของแม่นาปิ
้ ง กับเมืองนครชุมซึ่งตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้าปิง ตรงกันข้ามกับเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส เป็นจังหวัดขนาดเล็ก สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ายมและแม่น้าน่าน
ไหลผ่านทั้ง ๒ สาย ไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น้าพิจิตร
(แม่น้าเดิม) อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น้าน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และ
ความยาวของแม่น้ายมที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทางประมาณ ๑๒๔ กิโลเมตร สภาพพื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่พัดมาทับถมเหมาะแก่การทานา และปลูกพืชหมุนเวียนพื้นที่
ส่วนใหญ่บุกเบิกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพื้นที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ
ที่ตั้งและอำณำเขต
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 41 ประกอบด้วย
จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่รวมกันประมาณ 13,138.5๑ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 8.21
ล้านไร่ จาแนกเป็น
๑. จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ ๘,๖๐๗.๕0 ตารางกิโลเมตร
(๕,๓๗๙,๖๘๗.๕ ไร่)
๒. จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ประมาณ ๔,๕๓๑.๐๑ ตารางกิโลเมตร (๒,๘๓๑,๓๓๓.0 ไร่)
อำณำเขต
จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดตาก
จังหวัดพิจิตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)
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แผนที่แสดงอำณำเขตของจังหวัดกำแพงเพชร – พิจิตร

แผนทีแ่ สดงที่ตั้งสถำนศึกษำ
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6. บทบำทอำนำจหน้ำที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี อ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
1.1 การกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่ นที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น
2. อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่น ดังนี้
2.1 อานาจหน้ าที่ ในการบริห ารจั ดการศึก ษา และพั ฒ นาสาระของหลั ก สู ต ร
การศึก ษา ให้ ส อดคล้ องกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
2.3 รั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในสถานศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
3. อานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นทีอ่ านาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
3.1 จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้ นพื้ นฐานและ
ความต้องการท้องถิ่น
3.2 วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา และ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นได้รับทราบ
รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
3.4 กากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผล สถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)
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3.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
3.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
3.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจั ดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง บุคคล องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
3.9 ดาเนิน การและประสาน ส่ งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
3.10 ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
ด้านการศึกษา
3.11 ประสานการปฏิบัติ ราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา
3.12 ปฏิบั ติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุ
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 มีดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ (Administration Group)
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)
3. กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)
5. กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา (Supervision,
Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group)
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group)
7. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)

7. ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
7.1 จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41
ลำดับ
จังหวัด
๑ จังหวัดกาแพงเพชร
๒ จังหวัดพิจิตร
รวม

จำนวนสถำนศึกษำ
32 โรงเรียน
30 โรงเรียน
62 โรงเรียน

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)
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7.2 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕60
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย
ปวช. ๑
ปวช. ๒
ปวช. ๓
รวมเทียบเท่ำ
รวมจำนวนนักเรียนในสังกัด

ชำย
4,150
4,098
4,038
12,286
2,732
2,593
2,420
7,745
12
20
9
41
20,072

หญิง
4,411
4,312
4,291
13,014
3,860
3,789
3,808
11,457
28
20
36
84
24,555

รวม
8,561
8,410
8,329
25,300
6,592
6,382
6,228
19,202
40
40
45
125
44,627

ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (10 พฤศจิกายน 2560)
7.3 จำนวนโรงเรียนจำแนกตำมขนำด : จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕60)
ขนำดของโรงเรียนในสังกัด
จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ ๑ ขนาดเล็ก
(จานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑ – ๔๙๙ คน)
๓๐
ขนาดที่ ๒ ขนาดกลาง
(จานวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐ – ๑๔๙๙ คน)
๒4
ขนาดที่ ๓ ขนาดใหญ่
(จานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๕๐๐ – ๒๔๙๙ คน)
6
ขนาดที่ ๔ ขนาดใหญ่พิเศษ (จานวนนักเรียนตั้งแต่ ๒๕๐๐ คนขึ้นไป)
๒
รวมจำนวนทั้งสิ้น
๖๒
ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560)
7.4 จำนวนครูในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๑
ผู้บริหำร

ชำย
หญิง
รวม
ผู้อานวยการโรงเรียน
50
6
56
รองผู้อานวยการโรงเรียน
37
17
54
ข้าราชการครูผู้สอน
737
1,505
2,242
ลูกจ้างประจา
72
9
81
พนักงานราชการ
46
59
105
ลูกจ้างชั่วคราว
104
160
264
รวมทั้งสิ้น
1,046
1,756
2,802
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (10 พ.ย. 2560)
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)
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7.5 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผู้บริหำรกำรศึกษำ / กลุม่
ชำย
หญิง
รวม
ผอ.สพม.๔๑
1
1
รอง ผอ.สพม.๔๑
3
4
กลุ่มอานวยการ
2
3
5
กลุ่มนโยบายและแผน
1
4
5
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4
4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
3
9
12
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3
4
7
กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
10
10
หน่วยตรวจสอบภายใน
3
3
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
101
5
106
รวมบุคลำกรในสังกัด สพม.๔๑
114
42
157
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (10 พ.ย.60)
7.6 ข้อมูลสหวิทยำเขตในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๑
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพคล่องตัว รวดเร็ว และมีหน่วยงานที่
เชื่อมการทางานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงแบ่งเป็น ๘ สหวิทยาเขต โดยมี
ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นประธานสหวิทยาเขต ดังนี้
ชื่อสหวิทยำเขต
จังหวัดกำแพงเพชร
1. ชำกังรำว

2. พรำนลำนไทร

ประธำนสหวิทยำเขต
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
ผู้อานวยการโรงเรียน
วชิรปราการวิทยาคม

นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อานวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

โรงเรียน
1. วชิรปราการวิทยาคม
2. กาแพงเพชรพิทยาคม
3. ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
4. วัชรวิทยา
5. นาบ่อคาวิทยาคม
6. หนองกองพิทยาคม
7. เฉลิมพระเกียรติฯ
8. โกสัมพีวิทยา
1. พรานกระต่ายพิทยาคม
2. พิไกรวิทยา
3. เรืองวิทย์พิทยาคม
4. ลานกระบือวิทยา
5. มัธยมพัชรกิติยาภา ๒
6. ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
7. ไทรงามพิทยาคม
8. บ่อแก้ววิทยา

อำเภอ
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
โกสัมพีนคร
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ลานกระบือ
ไทรงาม
ไทรงาม
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ชือ่ สหวิทยำเขต
3. แสนตอ

ประธำนสหวิทยำเขต
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
ผู้อานวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา

4. เมืองสองคลอง

นายภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นครไตรตรึงษ์

จังหวัดพิจิตร
5. พิจิตร

6. สำมง่ำม

นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจิตรพิทยาคม

นายแปลก เพ็งยอด
ผู้อานวยการโรงเรียน
สามง่ามชนูปถัมภ์

โรงเรียน
1. ปางศิลาทองศึกษา
2. ขาณุวิทยา
3. โค้งไผ่วิทยา
4. ปางมะค่าวิทยาคม
5. สลกบาตรวิทยา
6. ทุ่งทรายวิทยา
7. วังแขมวิทยาคม
8. ระหานวิทยา
1. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
2. วังไทรวิทยาคม
3. คลองลานวิทยา
4. สักงามวิทยา
5. คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
6. คณฑีพิทยาคม
7. นครไตรตรึงษ์
8. วังตะเคียนประชานุสรณ์

อำเภอ
ปางศิลาทอง
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี
ขาณุวรลักษบุรี
ทรายทองวัฒนา
คลองขลุง
บึงสามัคคี
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองลาน
คลองลาน
คลองลาน
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร
เมืองกาแพงเพชร

1. พิจิตรพิทยาคม
2. สระหลวงพิทยาคม
3. หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
4. เมธีพิทยา
5. วังกรดพิทยา
6. สากเหล็กวิทยา
7. วังทรายพูนวิทยา
1. สามง่ามชนูปถัมภ์
2. เนินปอรังนกชนูทิศ
3. กาแพงดินพิทยาคม
4. หนองโสนพิทยาคม
5. วชิรบารมีพิทยาคม
6. วังโมกข์พิทยาคม

เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
สากเหล็ก
วังทรายพูน
สามง่าม
สามง่าม
สามง่าม
สามง่าม
วชิรบารมี
วชิรบารมี
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง

7. สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

8. ดงเสือเหลืองพิทยาคม
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ชื่อสหวิทยำเขต
7. ตะพำนหิน

ประธำนสหวิทยำเขต
นายธวัชชัย เทศขา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ตะพานหิน

8. บำงมูลนำก

นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
ผู้อานวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

โรงเรียน
1. ตะพานหิน
2. วังสาโรงวังหว้า
3. ทุ่งโพธิ์พิทยา
4. เขาทรายทับคล้อพิทยา
5. วันทีสถิตย์พิทยาคม
6. ดงเจริญพิทยาคม
7. วังงิ้ววิทยาคม
1. บางมูลนากภูมิวิทยาคม
2. วังตะกูราษฎร์อุทิศ
3. ท่าเสาพิทยาคม
4. ห้วยยาวพิทยาคม
5. โพธิธรรมสุวัฒน์
6. พิบูลธรรมเวทวิทยา
7. โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
8. แหลมรังวิทยาคม

อำเภอ
ตะพานหิน
ตะพานหิน
ตะพานหิน
ทับคล้อ
ทับคล้อ
ดงเจริญ
ดงเจริญ
บางมูลนาก
บางมูลนาก
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
บึงนาราง
บึงนาราง

8. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
โดยมีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามตารางที่ ๑
ตำรำงที่ ๑ แสดงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ลำดับ

ขื่อหน่วยงำน

๑ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๓ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
4 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลคะแนน ITA
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
๗๒.๗๕
๗๘.๙๐ ๗๗.๘๔
๗๖.๓๑
๗๑.๗๕ ๗๙.๙๘
๗๑.๐๔
๗๖.๑๑ ๘๐.๖๖
๘๒.๒๐
๘๔.๗๓ ๘๖.๐๗
๖๖.๔๖
๗๖.๓๕ ๗๐.๕๓
๗๓.๗๕
๗๗.๕๗ ๗๙.๐๒
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ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 (กำแพงเพชร-พิจิตร)
ดัชนี

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
คะแนน คะแนนที่ คะแนน คะแนนที่ คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
เต็ม
ได้
เต็ม
ได้
26.00 11.56 74.91 19.58
26
17.00
18.00
5.41 73.73 13.27
18
16.46
22.00 21.03 95.77 21.07
22
20.52

1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมองค์กร
16.00
5. คุ ณ ธรรมการท างานใน 18.00
หน่วยงาน
รวม
100.00
ระดับควำมโปร่งใส

7.85
14.23

74.11
95.98

11.86
17.28

16
18

11.70
12.05

60.08

100
82.95
สูงมำก

100

77.73
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