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ส่วนที่ ๑ บทน า 

 
ความเป็นมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ      
เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน   
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม  
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทย     
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ      
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ฉบับนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เพ่ือเป็น
กรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
ส าคัญ อนัจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
 
 
 
 



2 
ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  (สกลนคร)   จัดตั้งขึ้นตามที่ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๔๒  เขต  เมื่อวันที่ ๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๕๓  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ที่ตั้ง  ๕๐๘  ถนนไอทียู   ต าบลธาตุ
เชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์  ๔๗๐๐๐   โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๒๘๑๑๘  โทรสาร       
๐-๔๒๗๒๘๑๑๙  มีโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น  ๔๕  โรงเรียน   

อ านาจหนาที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เปนหนวยงานที่อยูภายใต้การก ากับดูแล 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ด าเนินการใหเปนไปตามอ านาจหนาที่ ตามความใน
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 37 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง สวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ     
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังตอไปนี้  

มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ก าหนด 
ใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหนาที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา สงเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย       
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม ก าหนดใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ตามที่ก าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอ่ืน และมี
อ านาจหนาที่ดังนี ้ 

(1) อ านาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร 
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  

(2) อ านาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา  

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอ านาจหนาที่ ดังนี้  
1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลอง 

กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น  
2. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนที่  

การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม    
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชนองคกรปกครอง  

สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน    
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

10. ประสาน สงเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดานการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะส านักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ    

ผูใดโดยเฉพาะ หรือ ปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  แบ่งส่วนราชการ เป็น ๑๐  กลุ่ม  ดังนี้ 
 ๑. กลุม่อ านวยการ 
 ๒. กลุ่มนโยบายและแผน 
 ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๖. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๙. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
  นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์     
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
  นางจริยา  ปารีพันธ์  
  นายศิริพงษ์  พาดี 
  นายวิชาญ  เกษเพชร 
 ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย 
  นางวาสนา   พิพัฒน์ผดุงสิน   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
  นางสุพรรณี  ศรีทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  นางจีรวรรณ     ราชพิลา   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  นางเอ้ือมพร  บัวดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  
  นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  นางมณีรัตน์   พ่ัวโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางทิพย์อักษร   สิงหกรรม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
  นางสาวชลธิชา   กะแสศิล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
  นายบุญชู  ใยวังหน้า  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

การบริหารจัดการด้านการศกึษา  มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา ให้กับสหวิทยาเขต  
จ านวน  ๘  สหวิทยาเขต   ดังนี้ 
 ๑. สหวิทยาเขตสกลราช    จ านวน ๕ โรงเรียน  

๑.  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   
๒. โรงเรียนค าเพ่ิมพิทยา  
๓. โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี  
๔. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   
๕. โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 

 ๒. สหวิทยาเขตพระธาตุดุม    จ านวน ๕ โรงเรียน  
๑. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

     ๒. โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม  
     ๓. โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  
     ๔. โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
     ๕. โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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 ๓. สหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง    จ านวน ๕ โรงเรียน  
      ๑. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
      ๒. โรงเรียนร่มเกล้า   
      ๓. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  
     ๔. โรงเรียนด่านม่วงค าพิทยาคม   
      ๕. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 
 ๔. สหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง    จ านวน ๖ โรงเรียน  
  ๑. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม   
         ๒. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  
         ๓. โรงเรียนล าปลาหางวิทยา 
         ๔. โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล   
              ๕. โรงเรียนบะฮีวิทยาคม   
              ๖. โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา  
 ๕. สหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน    จ านวน ๖ โรงเรียน  
  ๑. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ   
              ๒. โรงเรียนธรรมบวรวิทยา   
              ๓. โรงเรียนวาริชวิทยา   
              ๔. โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา   
              ๕. โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   
              ๖. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
 ๖. สหวิทยาเขตสว่างศึกษา    จ านวน ๖ โรงเรียน  
  ๑. โรงเรียนสว่างแดนดิน 
      ๒. โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
      ๓. โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 
      ๔. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ๕. โรงเรียนแวงพิทยาคม 
           ๖. โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
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 ๗. สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์    จ านวน ๕ โรงเรียน  
  ๑. โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา   
         ๒. โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์   
              ๓. โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี   
              ๔. โรงเรียนโพนงามศึกษา   
              ๕. โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 
 ๘. สหวิทยาเขตไตรมิตร    จ านวน ๖ โรงเรียน  
  ๑. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  
         ๒. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 
        ๓. โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร  
         ๔. โรงเรียนหนองแวงวิทยา  
              ๕. โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์”   
              ๖. โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม   
 
        การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๓   

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามล าดับ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
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คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ปี 2558 – 256๑ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 256๑ แสดงดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 256๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ๘๗.๓๖ ๘๔.๐๖ ๘๑.๘๑ ๘๔.๗๘ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๑ 74.02 81.36 84.70 ๗๘.๘๐ 
 

คะแนนรายดัชนีของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 25๖๐ – 256๑ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ  รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ – 256๑  แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
คะแนน ITA ภาพรวม ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 

ปี 60 ปี 6๑ ปี 60 ปี 6๑ ปี 60 ปี 6๑ ปี 60 ปี 6๑ ปี 60 ปี 6๑ ปี 60 ปี 6๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๒๓ 

๘๑.๘๑ ๘๔.๗๘ ๗๙.๒๗ ๕๙.๗๗ ๙๔.๗๙ ๙๑.๕๐ ๙๔.๖๔ ๘๙.๓๖ ๗๑.๘๐ ๙๗.๗๕ ๖๕.๗๒ ๙๗.๐๖ 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓           
ได้คะแนนการประเมินในดัชนีที่  ๑,  ๔  และ  ๕  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้าน ความโปร่งใส  ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  มีจุดบกพร่องในเรื่อง ความโปร่งใส  วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 



๘ 

ส่วนที่ ๒  
 

ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๒๓  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
วิสัยทัศน์ :    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ใสสะอาด ร่วมใจต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. ปรับฐานความคิด มุ่งเน้นความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีค่านิยมในการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๓. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ๔. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ :  
๑. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม  
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย       
เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการท างานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม 
และการตรวจสอบการทุจริต 

 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ   
การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน     
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสงัคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้
มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์แนวทาง   
การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไป
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
๑.บุคลากรทุกระดับม ี    
จติส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1.การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และก าหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย 
   ๑.๑  การประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ๑.๒  การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
   ๑.๓  การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ 
เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 

 2. สร้างจิตส านึกท่ี
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหา
และผลกระทบของ
การทุจริต ให้ด ารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรี
และมีเกียรติภูมิ 
 

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เขตสุจริต 
 ๒.๑  กิจกรรมการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม ( ๒ วัน) 
 ๒.๒  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
เขตสุจริตทุกวัน 
 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

100,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 3. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้ ส า ม า ร ถ แยกร ะหว่ า ง
ผลประโยชน์ ส่ วนตั วและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๓.๑  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกเก่ียวกับวินัยและการ
รั ก ษ า วิ นั ย  ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้
แนวคิด “ แก้ทุจริต คิดฐาน
สอง” 
 ๓.๒  กิจกรรมการจัดท าสื่อ
สร้างสรรค์เพ่ือรณรงค์กระตุ้น
จิตส านึกบุคลากรในสังกัด 
 ๓.๓  กิจกรรมการจัดท า
มาตรฐานและคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ๓.๔  กิจกรรมการจัดท า
ประมวลจริยธรรมและคู่มือ
ประมวลจริยธรรม ของ
บุคลากร 
 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

50,000 

 4.ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี 
เพ่ือสาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 
   ๔.๑  กิจกรรมติดป้าย
คุณธรรม(เพ่ือสร้างจิตส านึก)
ในส านักงานเขตอย่าง
หลากหลาย 
   ๔.๒  กิจกรรมกล่าวค า
ทักทาย“สวัสดีค่ะ/ครับ”ทุก
เช้าพร้อม  ยกมือไหว้ 
 

 ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

20,000 
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  ๔.๓  กิจกรรมปฏิบัติธรรมที่
วัดในตอนเย็นทุกวันพระ 
   ๔.๔  กิจกรรมแต่งชุดขาว/
ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว มา
ปฏิบัติราชการทุกวันพระ 
   ๔.๕  กิจกรรมเปิดเทปค า
สอนเสียงตามสายในช่วงพัก
กลางวัน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๒.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือผลัก 
ดันให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน(CPI)ของ
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. โครงการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 1.1 กิจกรรมเข้าค่ายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม     
ความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประจ าปี 2561  
 ๑.2  กิจกรรมการรับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

100,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ 

2. กิจกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2562 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี 2562 

10,000 

๓.เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อม่ันใน
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

3.สร้ างสื่ อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 
เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“ส พ ม . เ ข ต  2 3  ยุ ค ใ ห ม่ 
โ ป ร่ ง ใ ส  ไ ร้ ทุ จ ริ ต  Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพม.เขต 
23 Zero Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) 
- แผ่นพับ ZERO 
CORRUPTION ประจ าปี 
2562 

จ านวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือสร้างการรับรู้ 

50,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 2. พัฒนารูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  เ นื้ อ ห า 
สาระ และช่องทาง
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

4. การจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/
การน าเสนอข้อมูล) 

20,000 

๔.ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๓ มีระบบและ
กลไกในการป้องกัน   
การควบคุม และการ
ตรวจสอบการทุจริต 
 

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอกและภาคี
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต 

สร้างภาคีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต 
  1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบั ติ ก ารภาคี เ ครื อข่ า ย
ต่อต้านการทุจริต ก าหนด
มาตรการ แนวทาง เกณฑ์ ใน
การต่อต้านการทุจริต 
  ๒. กิจกรรมท า MOU ของ
ภาคี เครือข่ ายต่อต้ านการ
ทุจริต 
 

๑.  มี ภ าคี เ ครื อข่ า ย
ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต 
2.มีแนวทาง มาตรการ 
เกณฑ์ ในการต่อต้าน
การทุจริต 
๓. ร้อยละของภาค
เครือข่ายที่ท า MOU 

30,000 
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ส่วนที่ ๓  
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขึ้น  สามารถสรุปผลการด าเนินการ ได้ดังนี้ 

    1. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ประจ าปีงบประมาณ  256๒ 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบสู่การปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  ได้มีการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน และมีนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23  จะได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมาจากการวิเคราะห์     
ความเสี่ยงระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน าผล           
การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ส าหรับข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตาม
ค าสั่งที่ ๑๔๓/2562 ลงวันที่  2๔  กุมภาพันธ์ 2562  ด าเนินการจัดประชุมฯ ในวันที่ 2๔ กุมภาพันธ์ 
2562  เวลา ๑๐.00-16.00 น. โดยที่ประชุมได้พิจารณา 

1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยก าหนดผลประโยชน์    
ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 ๑. กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
   2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ 

5 5 25 (1) 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 

3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 

4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ล าดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ 2563  มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
   เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     ต่ า (Low) - - 

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
ในกรอบวงเงิน 250,000 บาท 
3. ก าหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และก ากับติดตาม มาตรการ 
กลไก หรือก ากับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     งบประมาณในการด าเนนิงาน 10,000 บาท 
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การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ค าสั่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ 
ที่  ๑๔๓  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
..................................................................... 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ในการด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและปราบปราบ
การทุจริต  ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้รับมอบหมายในยุทธศาสตร์ที่  ๑  สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต  และยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  การด าเนินโครงการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตที่ผ่านมา มีการระดมความคิด  สะท้อนปัญหา  และข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ (ITA Online) และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๒  จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๒๓  ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑.  นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์  ผอ.สพม. เขต ๒๓ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายอนุรักษ์  อุปพงษ์  รอง ผอ.สพม.เขต ๒๓    รองประธานคณะกรรมการ 
  ๓.  นางจริยา  ปารีพันธ ์ รอง ผอ.สพม.เขต ๒๓    รองประธานคณะกรรมการ 
  ๔.  นายทองปาน  ศรีอักเศษ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ    กรรมการ 
  ๕.  นางวยุภา  ศิรินทร์วงศ์    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
  ๖.  นางสุกัญญา  สุทธิอาจ    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
  ๗.  นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงศิน  ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
  ๘.  นางทิพย์อักษร  สิงหกรรม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

    /๙. นางมณีรัตน์ ...... 
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  ๙.  นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์ต าแหน่ง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
  ๑๐.นางชลดา  ด้วงชุมพล  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวนวชัยา  สมบัติ     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวชลธิชา  กระแสศิล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวภัทรธนฐิ  ผานะวงศ์   ลูกจ้าง     กรรมการ 
  ๑๔. นายกฤษณะ  สิทธิสารท    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวเนตรชนก  ศรีบา้นโพน   เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
  ๑๖. นางอุษณีย์  ราชพิลา    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวธิดารัตน์  สุขใจ    ลูกจ้าง     กรรมการ 
  ๑๘. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๙. นายบุญชู  ใยวังหน้า  นติิกรช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  เสร็จแล้วร่วมกันจัดท าแผนป้องกันและ      
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เพ่ือเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

       
    (นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
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    ๒. กิจกรรมเผยแพร่ประกาศเจตจ านงการบริหารงานดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต / ประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพม.เขต 23  ทุกคน 
  เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและ           

       ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินกิจกรรมจัดท าและเผยแพร่ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต /  

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  เมื่อวันที่  2๒  พฤษภาคม 25๖๒  
2. เผยแพร่ไปยังโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.เขต ๒๓ , หน่วยงานราชการในอ าเภอ 

เมือง จังหวัดสกลนคร , ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเวปไซต์ของ สพม.เขต ๒๓  
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายการบริหารงานสุจริต ชัดเจนตรวจสอบได้ 
4. คนส่วนใหญ่ เข้าใจความหมาย ของประกาศเจตจ านงสุจริต เพราะมี 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ 

จีน) 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
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3. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 

วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความตระหนักในการด าเนินงานตามคุณธรรมและความโปร่งใส  

     เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพม.เขต 23  ทุกคน 
    เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  มีความตระหนักในการด าเนินงานให้มีคุณธรรม 

     และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต จัดด าเนินการในทุกเช้าวัน 
จันทร์ และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและยั่งยืน ได้แจ้งแนวปฏิบัติและมอบหมาย
ภาระหน้าที่ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต  คือ ร้องเพลงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ ,กล่าวค าปฏิญญาเขต 
สุจริต ปฏิบัติทุกวันจันทร์  เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมอบหมายภาระรับผิดชอบในการเป็นต้นเสียงน า ร้องเพลง
ชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ , กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต หมุนเวียนไปทุกสัปดาห์ครบทุกกลุ่ม  ดังนี้ 
  วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน       กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มเทคโนโลยีฯและ 

กลุ่มการเงิน 
  วันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือน  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา  
  วันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือน  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฏหมายและคดี  
                                                                        และกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
  วันจันทร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

    ๒. ให้ธุรการกลุ่ม หรือ ผู้ที่ ผ.อ.กลุ่มเห็นสมควร มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการ ถ่ายภาพ / คลิป 
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในกลุ่มของตนเอง ไว้แล้วให้เผยแพร่ภาพ/คลิป ดังกล่าว ในไลน์เจ้าหน้าที่  
สพม.เขต ๒๓  ด้วย 
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๔.  จัดท ามาตรฐานและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 

การด าเนินการ 
     ได้มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรทุกกลุ่มได้จัดท ามาตรฐานและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

ผลการด าเนินการ 
    บุคลากรทุกกลุ่มได้จัดท ามาตรฐานและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

๕.  จัดท าประมวลจริยธรรมและคู่มือประมวลจริยธรรม ของบุคลากร 
การด าเนินการ 

     ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรมและคู่มือประมวลจริยธรรม  ของ
บุคลากร 

ผลการด าเนินการ 
    คณะกรรมการตามค าสั่งได้จัดท าประมวลจริยธรรมและคู่มือประมวลจริยธรรม  ของ
บุคลากร และเผยแพร่ไปยังบุคลากรทุกคนในสังกัด 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

      ๖.  กิจกรรม กล่าวค าทักทาย“สวัสดีค่ะ/ครับ”ทุกเช้าพร้อมยกมือไหว้ 
การด าเนินการ 

     ได้มีการจัดท าเป็นกิจกรรมส่งเสริมความดี ให้ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
กล่าว ค าทักทาย“สวัสดีค่ะ/ครับ”ทุกเช้าพร้อมยกมือไหว้ และยิ้มทักทาย  

ผลการด าเนินการ 
    บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้กล่าวค าทักทาย“สวัสดีค่ะ/ครับ”ทุกเช้า
พร้อมยกมือไหว้ และยิ้มทักทาย ในทุกวันที่พบเจอกัน 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
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         ๗.  ติดป้ายคุณธรรม(เพื่อสร้างจิตส านึก)อย่างหลากหลาย 

การด าเนินการ 
     ได้ให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการก าหนด / สรรหา
ข้อความคุณธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึก   

ผลการด าเนินการ 
    ได้ป้ายข้อความคุณธรรมที่สร้าง / กระตุ้นจิตส านึก ติดตามอาคาร หลากลาย 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
20,000  บาท (สองหมื่นบาท) 

   ๘.  กิจกรรมเปิดเทปธรรมะค าสอนเสียงตามสายในช่วงพักกลางวัน 
การด าเนินการ 

     ได้ให้กลุ่มอ านวยการรับผิดชอบจัดหาและเปิดเทปธรรมะค าสอนเสียงตามสายในช่วงพัก
กลาง เพื่อขัดเกลาจิตใจบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม    

ผลการด าเนินการ 
    บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับฟังธรรมะค าสอนเสียงตามสายในช่วง
พักกลางวันทุกวัน ท าให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย ไม่เครียดจากการท างาน 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

   ๙.  กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ( ๒ วัน)  
วันเวลา สถานทีจ่ัด   
 วันที่  ๒๒ - ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าพังขว้างใต้ อ.เมือง จ.สกลนคร 
วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system) 

  ๓. เพ่ือให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓  จ านวน 
๕๐ คน  ผู้อ านวยการโรงเรียน,รองผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครู โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๔ คน     
๔๕ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น ๒๒๐  คน   

งบประมาณ    ๖๐,๐๐๐  บาท 
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         ๑๐.   การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างส านึกพลเมืองไทยใสสะอาดไม่ทนต่อการทุจริต 
  - จัดเมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต 
   ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system) 
    ๓.  เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมาย   ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต ๒๓  จ านวน ๕๐ คน  ผู้อ านวยการโรงเรียน,รองผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครู โรงเรียนใน
สังกัด โรงเรียนละ ๔ คน ๔๕ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น ๒๒๐  คน 
  งบประมาณ  ๖๕๐,๐๐๐  บาท    
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 11. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ (ITA Online) 

 จัดวันที่  ๑๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องภูสกล  โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ 
 กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีความรู้  
ความเข้าใจในการเตรียมเอกสาร หลักฐานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน ITA Online  เพ่ือรับ
การประเมิน ITA Online  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  มีวิถ ี
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และยั่งยืน
เป็นแบบอย่างท่ีดีของหน่วยงานอื่น 

 วิธีการด าเนินงาน 

๑. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒           
(ITA Online)  
  ๒.  ประเมินความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 

 ผลการด าเนินงาน 

๑.  บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เข้ารับการประชุม         
เชิงปฏิบัติการ ครบร้อยละ 100 

๒. บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีความรู้          
ความเข้าใจในการเตรียมเอกสาร หลักฐานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน ITA Online  เพ่ือรับ
การประเมิน  ITA Online  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
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๑๒.  การเตรียมการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ (ITA Online) 

  มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
 กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
 วิธีการด าเนินงาน 

  ๑. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมเอกสารรับการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัด    
การประเมิน 

๒. คณะกรรมการตามค าสั่ง ด าเนินการจัดท าเอกสารตามตัวชี้วัดการประเมิน 
๓. นิเทศ ติดตามการเตรียมการรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการจัด 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ  เดือนละ ๒ ครั้ง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
  ๔. รับการประเมิน ITA Online ตรงตามก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน 
๑. บุคลากรทุกคนตามค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมเอกสารรับการประเมิน ITA  

ตามตัวชี้วัดการประเมิน ได้จัดเตรียมและจัดท าเอกสารตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัด 
๒. คณะกรรมการตามค าสั่งฯ ได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าในการจัดเตรียมเอกสารตาม 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA Online เดือนละ ๒ ครั้ง 
๓. รับการประเมิน ITA Online ตรงตามก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
  ๔. ผลการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไดค้ะแนนร้อยละ ๘๒  
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๑๓.  การศึกษาดูงานการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ (ITA Online) 
 ศึกษาดูงาน  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  อ.วังสะพุง 
 เมื่อวันที่  ๑๔ - ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  

๒. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๒๓ มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มี 
คุณธรรม  ที่เหมาะสมในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพ่ือป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้ เกิดปัญหา
การปฏิบัติหน้าที่ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 วิธีด าเนินการ 
๑. บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ไปศึกษาดูงาน             

การด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA Online) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    

๒. บุคลากรทุกคนที่ไปศึกษาดูงาน รายงานสรุปเนื้อหาที่ได้ไปศึกษาดูงานเป็นเอกสาร 
๓. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน 

 ผลการด าเนินงาน 
๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ไปศึกษาดูงานการ 

ด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA Online) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ครบ   
ทุกคน  ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานและมองเห็น 
แนวทางในเรื่องการขับเคลื่อนการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA Online)  ร้อยละ ๙๕ 

๓. บุคลากรมีความพึงพอใจในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ร้อยละ ๑๐๐ 
งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 

 
   
 
 

 



๒๙ 

ส่วนที่ ๔ 

ผลการด าเนินการ/ ประโยชนที่ไดรับ/ ปจจัยความส าเร็จ/ บทเรียนที่ไดรับ  
ปญหาและอุปสรรค/ ขอเสนอแนะ 

 
การขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เปน “เขตสุจริต” ที่ ยั่งยืน  

โดยใชกระบวนการ PDCA มีกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่หลากหลายดังที่ไดกลาวในสวนที่ 3  
ผลการด าเนินการ ดังนี ้ 

1. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทุกคน    
มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริต 
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจ าป
งบประมาณ 2562  

2. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทุกคน   
รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA Online) ประจ าป 
งบประมาณ 2562  

3. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทุกคน   
มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตสุจริต ดวยกระบวนการ PLC บอยขึ้น 
ท าใหไดปญหา แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะที่ตรงประเด็น  

4. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทุกคน   
มีการรวมกลุมกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองและหนวยงานในทางที่ดีขึ้น โดยใชชื่อวา CHANGE FOR THE 
BEST GROUP ท ากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือสาธารณประโยชน  

5. การด าเนินงานทุกงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มีการเปดเผยขอมูล  
ตอสาธารณชนทางเว็บไซตเขตพ้ืนที่การศึกษา www.sesarea23.go.th สามารถ ตรวจสอบ ความโปรงใส 
ความชัดเจนของการด าเนินการได  

6. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๒๓ ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาไดงาย และรวดเร็ว     
ผานเว็บไซต ไลน เฟสบุค เปนตน 

7. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตื่นตัว/ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการบริหารงานที่ประกาศเจตจ านงชัดเจนเรื่องการท างานแบบซื่อสัตย สุจริต และการให
บริการดวยความโปรงใส รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได พรอมส าหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต เพ่ือเปน    
ฟนเฟองอีกอันหนึ่งในการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เปนเขตสุจริต 

 8. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓          
มีการปรับพฤติกรรมการท างานใหถูกกฎระเบียบ รูจักแยกแยะผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนรวม และ   
ผลประโยชนทับซอนมากยิ่งขึ้น  
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9. สภาพภูมิทัศนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ “นาดู นาอยู่ นาท างาน” 

มากยิ่งขึ้น มีปายประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวทางการศึกษา จัดนิทรรศการใหความรู ปรับปรุงหนาเว็บไซต
และเนื้อหาในการน าเสนอ ฯลฯ ใหเอ้ือตอการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต เนน ความซื่อสัตยสุจริต 
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  

10. มีจดหมายขาว (e-news) ประชาสัมพันธเผยแพรผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเขตสุจริต ทาง
ออนไลน และจัดท าเปนเอกสาร อยางเปนปจจุบันและตอเนื่อง  
ประโยชนที่ไดรับ  

1. ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต ๒๓  ทุกคน มีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และรวมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาใหเปน     
“เขตสุจริต”  

2. การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเปน“ เขตสุจริต” มีความคลองตัวในการด าเนินงาน  
3. ทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบดวยรองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และผูอ านวยการกลุม ใหความรวมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ในแตละกลุมงานอยางจริงจัง  

4. ทีมงานเลขานุการ (ผูรับผิดชอบเขตสุจริต, ผูรับผิดชอบ ITA Online, ผูรับผิดชอบโรงเรียนสุจริต 
และผูรับผิดชอบ ICT) มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมการขับเคลื่อน 
“เขตสุจริต” ที่หลากหลาย  

5. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวปฏิบัติตน      
ที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได  

6. ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับบริการที่ถูกตอง ฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได  
7. เกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดี ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  
8. เปนแบบอยางที่ดีใหกับสถานศึกษา / บุคลากร ทั้งในและนอกสังกัด  
9. การใหบริการที่ดี ฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได สงผลใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร        

ทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความคลองตัว ซึ่งสงผล     
ทั้งทางตรงและทางออมกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน  
ปจจัยความส าเร็จ  

1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือผูบริหารสูงสุด ตองชัดเจน ตอเนื่อ 
2. ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ซึ่งเปนผูบริหาร สูงสุดของ      

เขตพ้ืนที่การศึกษา ตองเห็นความส าคัญและเปนผูน าในการขับเคลื่อน  
3. ทีมบริหารซึ่งประกอบดวยรองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผูอ านวยการกลุม    

ทุกกลมุ ตองตอบสนองนโยบายและพรอมส าหรับการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ  
4. คณะท างาน ที่มีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 

กิจกรรมหรืองานตาง ๆ  
5. การก ากับ ติดตามอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน  
6. การสงเสริม สนับสนุนและใหขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน  
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7. การเผยแพรประชาสัมพันธทั้งทาง Online และ Off line  

บทเรียนที่ไดรับ  
1. ผูบริหารสูงสุดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตองใหความส าคัญกับการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร และเปนแบบอยาง เปนผูน าในการปฏิบัติการขับเคลื่อน  
2. ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูมีบทบาทและส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อน        

เขตพ้ืนที่การศึกษาใหเปนเขตสุจริต  
3. ทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบดวย รองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และผูอ านวยการกลุม มีบทบาทอยางมากในการชวยขับเคลื่อนกิจกรรม และก ากับติดตาม       
การด าเนินงานในแตละกลุมงาน  

4. ทีมงานเลขานุการมีบทบาทอยางมากในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมกับขาราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหประสบความส าเร็จ  

5. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตองท าใหเปนปจจุบันและตอเนื่อง  
6. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตองท าใหเขาสูวิถีชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนา การตอตาน

การทุจริตทุกรูปแบบ อยางยั่งยืน  
ปญหาและอุปสรรค  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online) มีการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑทุกปงบประมาณ ประกอบกับการแจงเกณฑหรือคูมือในการประเมินคอนขางลาชา ท าให 
ระยะเวลาในการด าเนินการกับการประเมินคอนขางกระชั้นชิด   
ขอเสนอแนะ  

ควรใหระยะเวลาในการด าเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการ 
ด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online) หรือแจงเกณฑ/ คูมือในการประเมินชวงไตรมาสแรก          
หรือไมควรปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมินทุกป เพ่ือใหโอกาสเขตพ้ืนที่ไดศึกษาและพัฒนางานในแตละดาน    
มากกวานี้  
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ส่วนที่ ๕ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ใหเปน    

เขตสุจริตในปนี้ ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ใหความส าคัญและใหความรวมมือขับเคลื่อนอยางเต็มก าลังความสามารถ 
การขับเคลื่อนน าโดย  ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และรอง ผูอ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน  ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจาหน้าที่ทุกคน  เห็นความส าคัญ 
มีความตระหนักตั้งใจสงเอกสารหลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ดาน (IIT, EIT, OIT) ซึ่งสงผล
ใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( ITA Online) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ไดคะแนน ๘๓.๒2 คะแนน        
เปนล าดับที่ ๑๖๐ ของประเทศ  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๓  

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมิน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 8๓.๒๒  ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ   
ความโปรงใสในการด าเนินงานอยูใน ระดับ B (Good)  

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 8๓.๒๒ ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ       
ความโปรงใสในการด าเนินงานอยูใน ระดับ พอใช้ ( B ) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ไดคะแนนสูงสุด 9๓.๕๓ 
คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ ากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การเปิดเผยข้อมูล ไดคะแนน 78.13 คะแนน  

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลการประเมิน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 87.36 - - 
2559 84.06 ลดลง -3.3 
2560 81.81 ลดลง -2.25 
2561 84.78 เพ่ิมข้ึน +2.97 
2562 83.22 ลดลง -1.56 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่               
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ 

 
ประเด็นตัวช้ีวัด 

 
คะแนน 

 
ระดับ 

 
หมายเหตุ 

 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.53 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 82.98 B ไม่ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 91.06 A ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 84.53 B ไม่ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.47 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 91.44 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.21 B ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 81.21 B ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 81.22 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 79.46 C ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น         
(มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้

1. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ 
 2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี   
การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ

สาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน      
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี ข้อกังวล สงสัยได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

4. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ    
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

5.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 



๓๕ 
  6. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
      ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 
 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล       
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



๓๖ 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึ กษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 
 

************************************** 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(กิจกรรมขับเคลื่อนหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 

 
1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อน 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)     
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ข้อ 6.4 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง     จิตสาธารณะ 

3. หลักการและเหตุผล  
    ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์   

ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ 
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย   เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินการผ่านสถาบันหรือ
กลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้ก าหนดกลยุทธ์     4 กลยุทธ์ คือ  กลยุทธ์ที่ 1 
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมี 3 กลยุทธ์ ที่ก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนการน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต รวมทั้ง
การพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย 
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  เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน        

การทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใน       การ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ
การทุจริตอันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ  ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ 3 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จึงได้จัดท าโครงการ กิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๔.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ๔.2 เพ่ือให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๔.3 เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
5. เป้าหมาย 

 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1) อบรมผู้บริหารและครู จ านวน ๑๕๐ คน ๒ วัน แบ่งเป็นรุ่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2) โรงเรียน จ านวน ๔๖ โรงเรียน น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1) ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ 
 3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครู เมษายน 2562 ๑๕๐,๐๐๐ 

นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
และคณะท างาน 

2. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครู
ในโรงเรียน 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2562 

๑๐๐,๐๐๐ 

    ๓.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนและน าเสนอ   
  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม (Best Practice)   

สิงหาคม 2562 ๒๐๐,๐๐๐ 

๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของ 
โรงเรียนและสรุปรายงานผล  

สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐,๐๐๐ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   

กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
8. งบประมาณ 

     จ านวน          ๔๗๐,๐๐๐              บาท  
๙. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร 

10. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของผู้บริหารและ
ครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่น า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

ส ารวจโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

สังเกตการสอน แบบสังเกต 

๔. ร้อยละของครูที่มีผลการ 
ปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (Best 
Practice)ในการจัดการเรียนรู้ต้าน
ทุจริตศึกษา  

สังเกตการณ์สอน 
ผลงาน Best Practice 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน Best Practice 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑. ค่า CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น 
 ๑๑.๒. การทุจริตสังคมไทยน้อยลง 
 ๑๑.๓. นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ๑๑.๔  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวมได้ 
 
 

 ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
                                       (นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์) 
             ศึกษานิเทศก์  สพม.เขต ๒๓ 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

........................................................................................................................................ 
๑.  แผนงาน    บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๒.  ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๒๐ ปี  
 (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงลบ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ประเด็นที่ ๔.๖    ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ ๖.๔ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
จิตสาธารณะ 
๓. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรง     ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ ๑๐.๕   
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ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่ งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริม
ปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชา
สังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ  การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้าน       การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล       ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  
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  ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
จึงน ามาสู่การจัดท าโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๔.๑  เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี  มีคุณธรรม ที่
เหมาะสมในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพ่ือป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้เกิดปัญหาการปฏิบัติ
หน้าที่อันนี้ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๔.๒  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดและส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔.๓  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตน ปฏิบัติกิจกรรม  อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นขณะปฏิบัติงาน  
 ๔.๔   เพ่ือสร้างนิสัยคุณลักษณะ ๕ ประการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตสุจริต 

๔.๕  เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ระดับคะแนนเพิ่มมากขึ้น เป็น ๖๕  คะแนน 
๕. เป้าหมาย 

๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  จ านวน ๖๐ คน 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ระดับคะแนนเพิ่มมากขึ้น เป็น ๖๕  คะแนน 
๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  มีวิถีปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดี
ของหน่วยงานอ่ืน 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  (ITA) มีระดับคะแนนเพิ่มมากขึ้น เป็น ๖๕  คะแนน 
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๖.วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผล         
การประเมิน ITA สูง 
๒. กิจกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

พ.ค. – ก.ค. ๖๒ 
 
 

มิ.ย. – ก.ค. ๖๒ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
ศน.ประพิณพักตร์ 
ธุระนนท์ และคณะ 

๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เขตสุจริต 
   ๓.๑  ถอดบทเรียนการพัฒนาเขตสุจริต 
   ๓.๒  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 

พ.ค. – ก.ย. ๖๒ ๓๐,๐๐๐  

๔. ปลูกความคิดฐานสอง สู่วิถีเขตสุจริต 
  ๔.๑  ด าเนินการพัฒนาบุคลากร  เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ และความคิดฐานสอง สู่วิถีเขต
สุจริต  

เม.ย. – มิ.ย. ๖๒ ๒๐,๐๐๐  

๕. เสริมสร้างสุขภาพใจ สุขภาพกาย สู่วิถี 
เขตสุจริต 
   ๕.๑  ปฏิบัติธรรม สร้างฐานคิด 
   ๕.๒  กีฬา นันทนาการสร้างสุขภาพ 

ส.ค. – ก.ย. ๖๒ ๑๐,๐๐๐  

๖. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แนวสร้างสรรค์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึ กร่ วมเป็นส่วนหนึ่ ง ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

พ.ค.– ก.ย. ๖๒ ๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 



๔๔ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – กันยายน  ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณ   ๒๐๐,๐๐๐    บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
๙. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสกลนคร 

๑๐. ระดับความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑.ร้อยละของจ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

๒.ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดได้คะแนนประเมิน ITA 
สูงขึ้นและได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 
๓.ร้อยละของจ านวนบุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ระบบคิดฐานสอง 

ส ารวจ 
สอบถาม 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 

๔.ร้อยละของบุคลากรมีจิตใจอ่อนโยนใน
การปฏิบัติงานสู่คุณลักษณะ ๕ ประการ 
ความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิดชอบ  
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  คุณธรรมใน
การท างาน 

สังเกตุ แบบสังเกตุ  
 

๕.ร้อยละของบุคลากรปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผล 
 

 
 
 
 



45 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑๑.๑  ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรในสังกัดมีทักษะกระบวนการคิดและส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑.๒  บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตน ปฏิบัติกิจกรรม  อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นขณะปฏิบัติงาน  
 ๑๑.๓  ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรในสังกัดมีการสร้างนิสัยคุณลักษณะ ๕ ประการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเขตสุจริตเขตสุจริต ความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิดชอบ  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
คุณธรรมในการท างาน 
 ๑๑.๔  ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 

๑๑.๕  ผลการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  อยู่ใน 
         ระดับสูง (ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน) 

 
 
 
                             ล ง ชื่ อ                                                                     ผู้เสนอโครงการ 

         (นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์)                 
   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต ๒๓              
 
 
 
 
 

 ล ง ชื่ อ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน์)                       

                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
 
 
                            
ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 


