
 
 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอบ 6 เดือน 
1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 



 
 

 

ค าน า 
 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอสภาพการณ์ทุจริตคอร์รัป
ชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 น าเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที ่3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมส าคัญของโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ออนไลน์ (ITA Online) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ก ากับ ติดตาม และ
สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) มีผลการด าเนินงานตาม
เอกสารรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ดังรายละเอียดในเอกสาร 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

เมษายน 2563 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
 
1.รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     4 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 
2.ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม         6 
3.รายละเอียดการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     10 
  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563     17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑ 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1. การจัดแผนปฏิบัติการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตของ 
สพม. เขต 23 ประจ าป 
งบประมาณ 2563 

บูรณาการ  
ในงบ    
สพม. 
เขต 23 

- ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป 2563 โดยมีการ
สรุปผลการด าเนินงานในป
งบประมาณ 2562 และ ก าหนด
โครงการ/แผนงานการปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต  ประจ าป
งบประมาณ 2563   ในระหวาง
วันที่  25-26 ตุลาคม 2563  
 

กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 

2. การสรางความตระหนักรู เขาใจ 
เขาถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ และกลาวค า
ปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเชา 
วันจันทร 
 

- - ขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 23 ท ากิจกรรมรวมกัน     
ทุกเชาวันจันทร และทุกครั้งที่มี
การประชุมหรืออบรม เพื่อเป็น
การแสดงความจงรักภักดีและ
ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย มี 5 ขั้นตอน
ดังนี้  
1. เคารพธงชาติ  
2. สวดมนตไหวพระ 
3. กลาวค าปฏิญญา  
4. รองเพลง สรรเสริญพระบารมี 
5.รองเพลงสดุดีจอมราชา 
 

กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 

 
 
 
 
 



 
 

 
๒ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
๓. การรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ปีงบประมาณ 
2563 
 

30,000 27,640 
 
 
 
 
 
 

1) รับฟังวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ 
ของ สพฐ.ชี้แจงแนวทางการ
ประเมิน ITA Online เมื่อวันที่ 
13 พฤษภาคม 2563 
2) กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA Online ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและน าข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทาง
ระบบ ITA Online 2020 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
3) จัดท าค าสั่งมอบหมายภารกิจ
เตรียมรับการประเมิน ITA 
Online ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
4) ประชุมบุคลากรเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือสร้างการรับรู้
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
ITA Online และประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการ บริหารงาน
ของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุม
ภูพาน สพม.เขต 23 
5) ประชุมบุคลากรเขตพ้ืนที่
การศึกษา ชี้แจงการตอบแบบ
ส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) และด าเนินการตอบแบบ IIT
เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2563  
ณ หอประชุมภูพาน  
สพม.เขต 23 
 

กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 

 



 
 

 
 

๓ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
๓. การรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ปีงบประมาณ 
2563 
 

30,000 27,640 
 
 
 
 
 
 

6) ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครู
ในสังกัด เพื่อชี้แจงการตอบแบบ
ส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และด าเนินการ
ตอบแบบ EIT เมื่อวันที่ 18  
มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุม
หนองหาร  สพม.เขต 23 
7) ทุกกลุ่ม/กลุ่มงานตามค าสั่งฯ 
ที่รับผิดชอบการเตรียมเอกสาร
ข้อมูล OIT (O1-O43) จัดส่งOIT 
ที่รับผิดชอบ ภายในวันที่  7 
กรกฎาคม 2563 
8) คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลน าส่ง
ข้อมูลให้คณะกรรมการน าข้อมูล
ขึ้นเวปไซต์เขตพ้ืนที่การศึกษา
พร้อมทั้งลิ้งค์ข้อมูล O1-O43 ส่ง 
สพฐ.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2563 
 

กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓ 
ที่   ๓๐๐ /๒๕๖๓ 

เรื่อง   มอบหมายภารกิจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------------- 

         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
        เพ่ือให้การเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งกรรมการและมอบหมายภารกิจเตรียมรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓                         ประธาน     
๑.๒  นางจริยา  ปารีพันธ์       รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓            รองประธาน  
๑.๓  นายศิริพงษ์  พาด ี          รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓            รองประธาน  
๑.๔  นายวิชาญ  เกษเพชร      รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓            รองประธาน  
๑.๕  นางจีรวรรณ  ราชพิลา      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                       กรรมการ 
๑.๖  นายทองปาน  ศรีอักเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ        กรรมการ 
๑.๗  นางวาสนา   พิพัฒน์ผดุงสิน        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                           กรรมการ 
๑.๘  นางสุพรรณี  ศรีทอง                 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
๑.๙  นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการ 
๑.๑๐ นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ   
๑.๑๑ นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                    กรรมการ 
๑.๑๒ นายบุญชู  ใยวังหน้า        นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าที่          กรรมการ 
                ผู้อ านวยการกลุ่มกฏหมายและคดี                   
๑.๑๓ นางสาวชลธิชา  กระแสศิล       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการปฏิบัติหน้าที่      กรรมการ 
                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ       
๑.๑๔ นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   เลขานุการ  
๑.๑๕ นางศรีสุมา  จันทร์พรม       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑.๑๖ นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      ผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที ่   ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลความเรียบร้อยในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
            ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 



 
 

๒. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน   
    ๒.๑  การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

(IIT : Internal Integrity and Transparency Assessment)  
1. นางเอ้ือมพร  บัวดี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         ประธาน 
2. นางวัชราภรณ์  อินธิปีก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        รองประธาน 
3. นางรัชดาพร  สดใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
4. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    เลขานุการ 
5. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    รับผิดชอบการด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) โดยระบบออนไลน์      
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นเวลา ๑ ปีเต็ม ณ วันประเมิน  
    ๒.๒  การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
  (EIT : External Integrity and Transparency Assessment)  

1. นายทองปาน  ศรีอักเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  ประธาน 
2. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        รองประธาน 
3. นางปุญชรัสมิ์  ภวิลพีโชบลกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
4. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    เลขานุการ 
5. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    รับผิดชอบการด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางระบบออนไลน์   
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๘   มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อาทิเช่น ผู้บริหารโรงเรียน   
รองผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน เป็นต้น 
    ๒.๓  การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
  (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)  

๒.๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 
 ๑. นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงสิน    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        ประธาน 
 ๒. นางสาวจิรัชยา  มนต์คาถา  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ         รองประธาน 
 ๓. นายภาณุวิชญ์  หาดทวายกาญจน์    พนักงานพิมพ์ดีด           กรรมการ 

๔. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝ่ายเทศ       พนักงานพิมพ์ดีด           เลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อ O1- O3 , ข้อ O5 , ข้อ O7  และ ข้อ O9  ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17  
        ๒.๓.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๑.  นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธาน 
 ๒.  นางสาวณัฐจิตกานต์  วงษ์สิรภัค    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  รองประธาน 

๓.  นางสาวกัลยารัตน์  แก้วเก็บค า     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   กรรมการ 
๔.  นางสุพิชฌาย์  สุริยันต์      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   กรรมการ 
๕.  นางสาวธิดารัตน์  สุขใจ      พนักงานพิมพ์ดีด    กรรมการ 
๖.  นางสาวมลิฉัตร  อ่อนจงไกร      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   เลขานุการ 



 
 

 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อ  O7  และ ข้อ O9   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓  ข้อ O19 – O24  

       ๒.๓.๓  หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑. นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   ประธาน 
๒. นางสาวนวัชยา  สมบัติ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ           กรรมการ 

หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อ  O7  และ ข้อ O9   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 

       ๒.๓.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางจีรวรรณ  ราชพิลา   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ประธาน 
 ๒. นางสมบูรณ์  บุญสุระ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ        รองประธาน 
 ๓. นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           กรรมการ 
 ๔. นางอัมพร  เฉลิมชาติ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          กรรมการ 
 ๕. นายอเนก  ปัญเศษ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการ 

๖. นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการ 
๗. นางสาวพรวิภา  หาญมนตรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           กรรมการ 

 ๘. นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            กรรมการ 
 ๙. นายเอกพล   พรหมโคตร  พนักงานพิมพ์ดีด           เลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑  ข้อ O6 - O7  และ ข้อ O9   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕  ข้อ O25 – O28 

        ๒.๓.๕ กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 ๑.  นางสุพรรณี  ศรีทอง   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       ประธาน 
 ๒.  นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   รองประธาน 
 ๓.  นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวภัทรนิฐ  ผานะวงค์  พนักงานพิมพ์ดีด        กรรมการ 
 ๕.  นางลักษณาวดี  บุญพบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      เลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑  ข้อ O4 , O7  และ ข้อ O9   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O10 – O12  , O13 – O17 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓  ข้อ O18 

 
 
 



 
 

        ๒.๓.๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๑. นางมณีรัตน์  พ่ัวโพธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      ประธาน 
 ๒. นางกนกกร  ทองทิพย์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
 ๓. นางกันยกร  แก้วค าแสน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ     กรรมการ 

๔. นายวรวิทย์  ดันมีแก้ว   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กรรมการ 
 

๕. นายกวี  เมืองมุงคุณ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     เลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑  ข้อ O7  และ ข้อ O9   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕  ข้อ O33  

      ๒.๓.๗  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑. นายทองปาน  ศรีอักเศษ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ       ประธาน 
 ๒. นางเอ้ือมพร  บัวดี     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
 ๓. นางประทินทิพย์  พรไชยยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

๔. นางวัชราภรณ์  อินธิปีก    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๕. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๖. นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

๗. นางปุญชรัสมิ์  ภวิลพีโชบลกุล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๘. นางสุภารัตน์  อัฐประจง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

 ๙.  นายไพบูรณ์  เกตวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการ 
 ๑๑. นางรัชดาพร สดใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

๑๒. นายกฤษณะ  สิทธิสาท  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       กรรมการ 
๑๓. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       เลขานุการ       

 ๑๔. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O7  และ ข้อ O9   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒     ข้อ O13 – O17 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑   ข้อ O34 – O41 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๒   ข้อ O42 – O43  

        ๒.๓.๘  กลุ่มกฏหมายและคดี           
        นายบุญชู  ใยวังหน้า      นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O7  และ ข้อ O9   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒     ข้อ O13 – O17 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕     ข้อ O29 – O31 
 



 
 

       ๒.๓.๙  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร           
         นางสาวชลธิชา กระแสศิล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O7   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O8 – O9 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒     ข้อ O13 – O17 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕     ข้อ O32 

๓. ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Admin เขต) 
๑. นางสาวชลธิชา  กระแสศิล     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่  ประธาน 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ              
๒. นางรัชดาพร สดใส  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        รองประธาน 
๓. นางอุษณีย์  ราชพิลา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการ 
๔. นายก้องภคพงษ ์ วงประเสริฐศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ           กรรมการ  
๕. นายกฤษณะ  สิทธิสาท   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           เลขานุการ 

หน้าที่   ๑. เตรียมความพร้อมระบบ ITAS  เพ่ือรองรับการประเมิน ITA Online ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แล้ว 
         เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

๒. น าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT (O1-O43) ขึ้นในเวปไซต์ สพม.เขต ๒๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่   
         ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
๔. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารข้อมูล OIT   

๑.  นางจริยา  ปารีพันธ์       รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓   ประธาน           
๒.  นายศิริพงษ์  พาด ี          รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓       รองประธาน  
๓.  นายวิชาญ  เกษเพชร            รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓   กรรมการ 
๔.  นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๕.  นายบุญชู  ใยวังหน้า          นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 

               ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี      
๖.  นางกนกกร  ทองทิพย์               นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๗.  นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๘.  นางศรีสุมา  จันทร์พรม      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    เลขานุการ 

หน้าที่   ตรวจสอบข้อมูลตามแบบประเมิน OIT และอนุมัติการน าข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
๕. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 ๑. นายทองปาน  ศรีอักเศษ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ       ประธาน 
 ๒. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    รองประธาน 
 ๓. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๔. นางรัชดาพร สดใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 ๕. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           เลขานุการ 
 
 



 
 

 
หน้าที่   ๑. รายงานผลการประเมินผ่านระบบรายงานผลในเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต(uprightschool.net) ภายใน 
      เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในเดือน     
     ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
             ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

                                                สั่ง   ณ   วันที่    ๒๑   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

    

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้าน   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 
(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิ ตส านึก 
ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
น าเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 
น าเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษเขต 23ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย        4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จนส าเร็จเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

 



 
 

 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

ที่ได้รับความเห็นชอบ 

 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ได้รับ 

การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 

 



 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์  

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน        

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ       



 
 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ านวน   41,669     คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
         จ านวน   2,614       คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  จ านวน    45     โรงเรียน 
ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน     1 โรง 

 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน      5     โรง 

 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน      12 โรง 

 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน      11 โรง 

 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน      16 โรง 

 

 

 



 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



 
 

6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

   กิจกรรมหลัก  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพ่ือปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การขยายผลการด าเนิน
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 โรงเรียนในสังกัดที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 450 12,000          กลุ่มนิเทศฯ 

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  

คน 450 10,000          กลุ่มนิเทศฯ 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิ
การด าเนินงานบริษัทสร้างการดี 
สู่  Marketing 4.0 

โรงเรียนทีด่ าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการบริษัท
สร้างการ และ

โรงเรียน 15 10,000          กลุ่มนิเทศฯ 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลก าไรในการท า
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

1.4 กิจกรรม 1 โรงเรยีน           
   1 นวัตกรรม ต่อต้านการ 
   ทุจริต 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่มี
นวัตกรรม   

โรงเรียน 45 20,000          กลุ่มนิเทศฯ 

1.5 กิจกรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) ส าหรับ
ผู้บริหารและคร ู  

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานของของ
ผู้บริหารและคร ู

ผลงาน 
 

45 10,000          กลุ่มนิเทศฯ 

1.6.กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่
สังคม 

ผลงาน 20 10,000          กลุ่ม ICT 
กลุ่มนิเทศฯ 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรยีนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลการจัดการเรยีน
การสอนโดยการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษาและสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได ้
 

โรงเรียน 45 25,000        
 

 กลุ่มนิเทศฯ 

2.2. การเก็บข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสตัยส์ุจรติ
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่มีการเก็บ
ข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติของ
นักเรียน 
  

โรงเรียน 45 10,000          กลุ่มนิเทศฯ 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
3.1 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนิน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

โรงเรียน 45 50,000          กลุ่มนิเทศฯ 

   กิจกรรมหลัก  การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
1.1 การรับการประเมิน ITA
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(ITA Online) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปีงบ 
2563   

 คะแนน 
ITA 

ไม่น้อย
กว่า 85 
คะแนน 

30,000           

1.2 การจดัท าเพลงเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริตและวีดีทัศน์
ประกอบเพลง 

เพลงและวดีีทัศน์น่า
ฟัง น่าสนใจ เนื้อหา
ด ี

 เพลง   1 25,000          กลุ่มนิเทศฯ  

1.3 จัดท าเอกสารเผยแพร่ผล
การด าเนินงานเขตสุจริต 

เอกสารเผยแพร ่ เล่ม/ฉบับ 50 5,000          กลุ่มนิเทศ 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1.4 จัดท าโรลอัพขนาด 
1.2x2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพม.เขต 23 ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจรติ Zero Corruption” 

โรลอัพ แผน่ 1 30,000          กลุ่มนิเทศฯ 

1.5 กิจกรรมถอดบทเรยีน/PLC 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจรติ 

ถอดบทเรียน/PLC ครั้ง 1 10,000          กลุ่มนิเทศฯ 

1.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอผลงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต 

Symposium ครั้ง 1 50,000          กลุ่มนิเทศฯ 

   2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) 
2.1 กิจกรรมการประเมิน ITA 
Online สถานศึกษา 

ผลคะแนนการ
ประเมิน 

คะแนน ไม่น้อย
กว่า 85 
คะแนน 

18,000          กลุ่มนิเทศฯ 

รวม 325,000           

 

 



 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น 325,000   
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 325,000  
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 

  
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

157,000 
 กลุ่มนิเทศ 

1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

72,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 

1.1 การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

12,000 กลุ่มนิเทศ 

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

10,000 กลุ่มนิเทศฯ 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 10,000 กลุ่มนิเทศฯ 
1.4 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต 20,000 กลุ่มนิเทศ 
1.5 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารและครู 10,000 กลุ่มนิเทศฯ 
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

10,000 กลุ่ม ICT 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 35,000 
กลุ่มที่

เกี่ยวข้อง 
2.1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 25,000 กลุ่มนิเทศฯ 
2.2  การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 10,000 กลุ่มนิเทศฯ 



 
 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 50,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 
3.1 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 50,000 กลุ่มนิเทศฯ 
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

168,000  

1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

150,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 
1.1 การรับการประเมิน ITA ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (ITA Online) 30,000 กลุ่มนิเทศฯ 
1.2 การจัดท าเพลงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและวีดทีัศน์ประกอบเพลง 25,000 กลุ่มนิเทศฯ 
1.3 จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานเขตสุจริต 5,000 กลุ่มนิเทศฯ 
1.4 จัดท าโรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ “สพม.เขต 23 ยุคใหม่ โปร่งใสไร้ทุจริต     
      Zero Corruption 

30,000 กลุ่มนิเทศฯ 

1.5 กิจกรรมถอดบทเรียน/PLC ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสจุริต 10,000 กลุ่มนิเทศฯ 
1.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 50,000  กลุ่มนิเทศฯ 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษา (ITA Online) 18,000 
กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 
2.1 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา (ITA Online) 18,000  กลุ่มนิเทศฯ 

รวมทั้งสิ้น 325,000 
  

 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ   ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
          (นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์)    (นางจริยา  ปารีพันธุ์ ) 

    ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 

 ต าแหน่ง ............................................... 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



 
 

 
โครงการ    การขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”  

    (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         

แผนงาน    บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

   ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
    เชิงลบ 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต ๒๓                                           

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ๑.  นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

      ๒.  นางศรีสุมา  จันทร์พรม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

      ๓.  นางสาวดวงธิดา ทุมกิจจะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

งบประมาณ    ๑๕๐,๐๐๐     บาท    

ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  ๒๕๖๒  –   กันยายน  ๒๕๖๓ 

..................................................................................................................................................................................   

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต          
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดให้ผู้บริหาร คร ูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม        ด้าน
การป้องกันการทุจริตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการ
เรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และ 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน       การ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นไปตาม          แนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย   
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง           มี
จิตสาธารณะ  ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ขึ้นเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น 
 



 
 

 
๒ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑  เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้าง

ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือต่อต้านการทุจริต   ทุก
รูปแบบ 

๒.๒  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

๒.๓  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (ITA) เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์       คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน   ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.๕ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม 
และการตรวจสอบการทุจริต 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ได้รับการพัฒนา  

เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านกิจกรรมที่ก าหนด      
๓.๑.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีผลการประเมินคุณธรรมและ    

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕  
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

๓.๒.๒ เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการ 
ท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓.๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีระบบและกลไกในการป้องกัน         
การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมการรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) 
  ๑.๑  ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
 ๑.๒  ประชุมบุคลากรสร้างความเข้าใจการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
 ๑.๓  ประชุมบุคลากรสร้างความเข้าใจการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 
๑.๔  ตรวจสอบเอกสารข้อมูลตามตัวชี้วัด 
OIT (O1-O43)  
๑.๕  น าไฟล์เอกสารข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT 
(O1-O43) ที่ผ่านการตรวจสอบขึ้นใน      
เวปไซต์ สพม.เขต ๒๓ 
๑.๖ ประชุมบุคลากรตามค าสั่งฯเพ่ือร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT (O1-O43) 
ในเวปไซต์ของ สพม.เขต ๒๓ อีกครั้งหนึ่ง 
๑.๗  Link ข้อมูล OIT (O1-O43) ส่งให้ 
สพฐ.  

พ.ค. – ก.ค. ๖๓ 
 
 
 

๒๗ พ.ค. ๖๓ 
 
 

๑๐ มิ.ย. ๖๓ 
 
 

๑๘ มิ.ย. ๖๓  
 
 

๑-๓  ก.ค. ๖๓ 
 

๔-๗ ก.ค. ๖๓ 
 
 

๑๑ ก.ค. ๖๓ 
 
 
 

๑๒-๑๓ ก.ค.๖๓ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๙,๕๐๐ 
 
 

๒,๑๐๐ 
 
 

๒,๑๐๐ 
 
 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 
 

๑,๘๐๐ 

 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 
 
 

๒,๑๐๐ 
 
 

๒,๑๐๐ 
 
 

๕,๕๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 
 

๑,๘๐๐ 
 

 
 
 
 



 
 

๔ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๒. กิจกรรมการจัดท าสื่อสร้างสรรค์เพ่ือ
รณรงค์กระตุ้นจิตส านึกบุคลากรในสังกัด    
 ๒.๑ จัดท าเพลง เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต
และวีดีทัศน์ประกอบเพลง 
 ๒.๒  จัดท าวารสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานเขตสุจริต 
 ๒.๓  โรลอัพขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร 
ภายใต้หัวข้อ “สพม.เขต ๒๓  ยุคใหม่ 
โปร่งใสไร้ทุจริต Zero Corruption” 
 

มิ.ย. – ส.ค. ๖๓ 
 

มิ.ย.-ก.ค. ๖๓ 
 

ต.ค. ๖๓  
และ มี.ค. ๖๓ 
ก.ค. – ส.ค.๖๓ 

 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
- 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมถอดบทเรียน / PLC ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
   ๓.๑  ประชุม PLC / ถอดบทเรียน 
   ๓.๒  จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อน 
          โครงการฯเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ 
 

มิ.ย. – ส.ค. ๖๓ 
 

ก.ย. ๖๓ 
ต.ค. ๖๓ 

 
 
- 
- 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 

 
 

๑๑,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 

รวม - ๕,๐๐๐ ๙๘,๕๐๐ ๔๖,๕๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๕. สถานทีด่ าเนินการ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.ร้อยละ100 ของจ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ และได้รับการ  
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

๒.ร้อยละ๑๐๐ของจ านวนบุคลากรเป้าหมาย
มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 



 
 

๕ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๓.ร้อยละ๑๐๐ของจ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

๔.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

ประเมิน แบบประเมิน 

๕.มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริต 

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและ

วิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗.๒ บุคลากรทุกระดับให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
๗.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ 
๗.๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๗.๕  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีระบบและกลไกในการป้องกันการควบคุม และการ

ตรวจสอบการทุจริต 
 

 

         ลงชื่อ                                                          ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์)       

             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


