
รายงานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจรติ)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีงบประมาณ  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
2560 

 
 
 



บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 
 

 การทุจริตคอรัปช่ันเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทย สืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลานาน และ           
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง อีกท้ังยัง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ การทุจริตทางการศึกษาเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  โดยเป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะเข้าถึงการศึกษาได้โดยสมบูรณ์ รวมถึงความล้มเหลวในเรื่องการ
จัดการศึกษาแบบให้เปล่า การทุ่มเททรัพยากรทางการศึกษา  การเลือกปฏิบัติทางการศึกษา 
การจัดการนโยบายคุณภาพการศึกษา และปัญหาทุจริตทางการศึกษา ผลจากการส ารวจขององค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดท าดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตหรือ
คอรัปช่ันประจ าปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนความโปร่งใสเพียง 35 เต็ม 100 ลดลง 3 คะแนน 
โดยอยู่ล าดับท่ี 101 จากท้ังหมด 176 ประเทศท่ีท าการส ารวจ   
 การทุจริตคอรัปช่ัน เป็นผลมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม  นับว่าเป็นเรื่องส าคัญท่ีได้รับ
การกล่าวถึงในหลายลักษณะ เมื่อเกิดความสับสนวุ่นวายในสภาพสังคมท่ีขาดความสงบสุข  อันเนื่องมาจาก 
ความประพฤติหรือการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมของบุคคลบางกลุ่มในสังคม  มักจะมีการวิพากษ์ วิจารณ์
และกล่าวโทษกันว่าเป็นเพราะขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความมีน้ าใจ มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น ท า
ให้เกิดเป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน เพราะสังคมในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้สภาพ
สังคมไทยเกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันจนไม่สนใจคุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลให้นักเรียนและเยาวชน       
ไม่สามารถปรับตัว ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้  จึงท าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตน
ในทางท่ีไม่พึงประสงค์ นักเรียนเกิดปัญหาด้านการขาดคุณธรรมจริยธรรมและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น      
ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน (ศีลธรรม  
โพนะทา, 2546) การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงควรจัดให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  โดยมาตรา 4 ระบุว่า “การศึกษา 
หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 6 ท่ีก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาว่า 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ปี 2556 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาด าเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ช่ือ
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจ านวน  
1 โรงเรียนต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวม 225 โรงเรียน โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น  
5 คุณลักษณะท่ีจะเกิดกับผู้เรียน ดังนี้ 
 คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะการคิด  
 คุณลักษณะท่ี 2 วินัย  
 คุณลักษณะท่ี 3 ความซื่อสัตย์สุจริต  
 คุณลักษณะท่ี 4 อยู่อย่างพอเพียง  
 คุณลักษณะท่ี 5 จิตสาธารณะ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้คัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบ คือ 
โรงเรียนดงยางวิทยาคม และโรงเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 ปี 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินโครงการต้นแบบ  
“เขตสุจริต” โดยขอความร่วมมือให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ และ
คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นแบบ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เขตสุจริตต้นแบบ” และได้ด าเนินการ
พัฒนาตามแนวทางของโครงการฯ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ต้นแบบท้ัง 10 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายส านักงานเขตคู่ร่วมพัฒนา
โครงการต้นแบบ “เขตสุจริต” โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เป็นคู่ร่วมพัฒนา
กับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 และในปีเดียวกัน ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้มีนโยบายร่วมกับรัฐบาล
ท่ีจะช่วยกันผลักดัน ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยให้ได้ถึง 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในปี 
2560  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมมือกับ ส านักงาน ป.ป.ช. น าเอา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& 
Transparency Assessment: ITA) มาประเมินส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา “เขตสุจริตต้นแบบ”และ
เขตสุจริตคู่ร่วมพัฒนา และโรงเรียนสุจริตต้นแบบในล าดับถัดมา และในเดือนธันวาคม 2558 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีนโยบายให้ประเมิน ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาท่ัวประเทศ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2559 
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 ปี 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ส าหรับโรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 2 (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย  โรงเรียน
อุบลราชธานีศรีวนาลัย  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม 
และ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ โดยมีโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม เข้าร่วมทดลองรับการประเมิน เนื่องจาก
เป็นโรงเรียนในโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปช่ัน โดยหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวช้ีวัดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ด้านความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ด้านความพร้อมรับผิด 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 ด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน 
 ปี 2559  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้ด าเนินโครงการ “เขตสุจริต” โดย
แยกการด าเนินการออกจากโครงการ “โรงเรียนสุจริต” และแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ทีมประสาน)  
อย่างชัดเจน และมีกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบมากขึ้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้
บูรณาการ  กลุ่มงานท้ังหมดภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  เป็นระเบียบ 
สอดคล้องกับ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะ  เครื่องมือการประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence-base  Integrity & Transparency  Assessment :  EBIT) 
นอกจากนั้น  ในปนีี้  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน  และการบริหารส านักงานอย่างเป็นเอกภาพ
มากขึ้นด้วยความร่วมมือกับบุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกฝ่าย  ตลอดจนคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ทีมประสาน) ได้บริหาร 
จัดการงบประมาณโครงการ “เขตสุจริต” แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของผู้เกี่ยวข้อง 
  ปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นโรงเรียนสุจริตครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) โรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 3 (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย โรงเรียนไผ่ใหญ่
ศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนวารินช าราบ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม โรงเรียน
เก่าขามวิทยา โรงเรียนนาส่วงวิทยา โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ โรงเรียนตาลสุม
พัฒนา โรงเรียนนาจิกพิทยาคม และโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โดยหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวช้ีวัดดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1 ด้านความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ด้านความพร้อมรับผิด 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 ด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน 
 จากกิจกรรม โครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ  และประกอบกับ  ส านักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 29 ได้ด าเนินโครงการ “เขตสุจริต” ท่ีได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐตามแบบเครื่องมือการประเมินเชิงประจักษ์  ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงาน  
เพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
ขอบเขตของกำรรำยงำน 

 1. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ประกอบด้วย 
    1.1 ผลการด าเนินงานแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity 
&Transparency Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (EB1-11) 
   1.2 ผลการด าเนินงาน 2 โครงการ 6 กิจกรรม 
   1.3 ผลการแบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

1.4 แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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 1.5 แบบส ารวจความคิดเห็น  External Integrity & Transparency Assessment (EIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

  1.6  แบบส ารวจความคิดเห็น  Internal Integrity & Transparency Assessment  (IIT)   ส าหรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560   
           1.7 แบบประเมินจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
          2. รายงานแนวทางการพัฒนาผลการด าเนินงานและพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ ทีมประสาน ผู้น าทุกระดับ วิกฤตเดิม 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน  และความมุ่งมั่น 

2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก ่คุณลักษณะบุคลากร  แนวทางการด าเนินงาน 
และแบบอย่างท่ีดีกับโรงเรียน 
 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีงบประมาณ  2560 ในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  รวม
จ านวน 68 คน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เขตสุจริต หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  ”ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) โดยมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ แยกตามประเภท คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตสุจริตต้นแบบ  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเขตสุจริตคู่พัฒนาจ านวน 10 เขตพื้นท่ีการศึกษา  และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตสุจริต
เครือข่ายจ านวน 108 เขตพื้นท่ีการศึกษา  
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โรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือโรงเรียนสุจริต) โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามประเภท คือ โรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 1 
(โรงเรียนสุจริตต้นแบบ)  โรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 2 (ร้อยละ 10) และโรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 3 (ร้อยละ 20)  
เนื่องจากส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นเขตสุจริตต้นแบบ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนท่ีเหลือท้ังหมดของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริตต้นแบบ ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ครบทุกโรงเรียน 
 โรงเรียนต้นแบบ สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน หมายถึง โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ITA หมายถึง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity& Transparency Assessment: ITA) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนดขึ้น และมีนโยบายร่วมกับรัฐบาลท่ีจะช่วยกันผลักดัน 
ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยให้ได้ถึง 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในปี 2560 ด้วยการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research)  

CPI หมายถึง ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perceptions Index: CPI) จัดอันดับ
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ 
ก่อต้ังในประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดท าดัชนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าสูงหมายถึงมีการคอร์รัปช่ัน
ต่ า และค่าต่ าหมายถึงมีการคอร์รัปช่ันสูง 

ทีมประสำน หมายถึง คณะกรรมการการบริหารงานส านักงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส                          
ในระบบราชการ ท่ีเป็นค าส่ังแต่งต้ังจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อเป็น        
ทีมประสาน ในการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) 

ภำรกิจหลัก หมายถึง ภารกิจท่ีหน่วยงานพิจารณาจากภารกิจท่ีมีจ านวนบุคลากรหรือการได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆมากกว่าภารกิจอื่นๆ  

คุณลักษณะสุจริต หมายถึง คุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุจริต 5 ด้านประกอบด้วย 
ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ 

1. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ ข้อดีข้อเสีย 
ประโยชน์ หรือโทษ และสามารถยกตัวอย่าง บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

2. การมีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบของ
โรงเรียนและสังคม 

3. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติตรงตามความเป็นจริง ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและโลกท้ังทางกาย วาจา และใจ 
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4. การอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก ความพอประมาณ 
ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งช่ังใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนท้ังตัวเองและผู้อื่น รู้จัก
ความเพียงพอ ความพอดี มีความอดทนอดกล้ัน รู้จักบังคับตัวเอง ไม่กลัว ความยากล าบาก ไม่ท าอะไร
แบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง มีสติและเหตุผล 

5. การมีจิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และ
ค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อ
ส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วม ดูแลสังคม 
รับผิดชอบส่วนรวม เสียสละเพื่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ าใจ ไม่เห็นแก่ตัว 
          ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ  2559 ดังกรอบแนวคิดในรายงาน ดังนี้ 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
1. ทีมประสาน  
2. ผู้น าทุกระดับ  
3. วิกฤตเดิม 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน 
5. ความมุ่งมั่น 

1. ด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 29 
2. ส ารวจตามแบบ EBIT , 
ส ารวจความคิดเห็นตามแบบ 
EITและ IIT และการประเมิน 
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อนของข้าราชการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 29 

 
 
1. คุณลักษณะบุคลากร 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต          
อยู่อย่างพอเพียง และ 
จิตสาธารณะ 
2. แนวทางการด าเนินงาน 
3. แบบอย่างท่ีดีกับโรงเรียน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
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บทที่  2 

 แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต)

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

1.1 ความเป็นมาของ ITA 

1.2 หลักการประเมินของ ITA 

1.3 เกณฑ์การประเมินของ ITA 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2.1 กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 2.2 โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 2.3 การประมวลผลการประเมิน 

 2.4 เกณฑ์การประเมินผล 

 2.5 ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศ  

 2.6 ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29  

3. ข้อมูลท่ัวไปของส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

3.1 อ านาจหน้าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 

3.2 ท่ีต้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

3.3 โครงสร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

3.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 

3.5 ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 

 4. รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 

 5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2560 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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1. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

1.1 ความเป็นมาของ ITA      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights 
Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักท่ีส าคัญและจ า เป็นในการ
ประเมินโดยจ าแนกดัชนีเป็นตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และแปลงไปสู่ค าถามท่ีใช้ใน
การสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560 : 3) 

1.2 หลักการประเมินของ ITA 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2560 : 14-15)  

ได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1.2.1 ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   

1.2.2 ความพ ร้อม รับผิด  (Accountability) ประเมินจากความ คิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

1.2.3 คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน ( Integrity in Service Delivery) 
ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

1.2.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - 
Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.2.5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน                        
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เพื่อให้การประเมินครอบคลุมในทุกมิติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ จึงประเมินท้ังจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งจะพิจารณาจากอกสาร/หลักฐาน 
และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพิจารณาจากผลของการส ารวจความคิดเห็น โดยจะ
จัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน และจัดเก็บจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ท่ีได้นับผลกระทบจากการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนดให้มีเครื่องมือส าหรับการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่  

1 . แ บ บ ส า ร ว จ ห ลั ก ฐ าน เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  (Evidence - Based Integrity & 
Transparency Assessment : EBIT) 

2. แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & 
Transparency Assessment : IIT) 

3. แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & 
Transparency Assessment : EIT) 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการ
ประเมินท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงาน และ
สะท้อนถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน      
ดังภาพประกอบท่ี 2.1 และ 2.2 ดังนี้  

 
 

ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงรายละเอียดแผนภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
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คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

การด าเนินงานขององค์กร 

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าท่ี 

EIT และ EBIT 

IIT 

IIT และ EBIT 

EIT  

EIT และ EBIT 

EIT 

Integrity & Transparency Assessment 

หมายเหตุ: 
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment 
 (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment  
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment  
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

วัฒนธรรมองค์กร  
(Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

 
การบริหารงานบุคคล 

 (Personnel Management) 

การบริหารงบประมาณ 
 (Budget Execution) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
 (Fairness in Work Assignment) 

การรับรู้ข้อมูลการทจุริต  
(Corruption Perceived) 

 

EIT  

IIT 

IIT 

IIT 

ภาพประกอบที่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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1.3 เกณฑ์การประเมิน  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ  (2560 : 20 -35)  
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ตามดัชนีดังนี้  
 1.3.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
  ดัชนีความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส 
การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี 
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังภาพประกอบท่ี 2.3 และตารางท่ี 2.1 ดังนี้ 
  1) การด าเนินงานขององค์กร ประเมินจากมุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เกี่ยวกับการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 
  2)  ระบบการร้องเรียนขององค์กร ประเมินจากมุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผล
ร้องเรียน 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
ขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน 

 

ความโปร่งใส (Transparency) 

การด าเนินงานขององค์กร ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

การให้และการเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

                                                   
การตอบสนองข้อร้องเรียน 

                                                   
ช่องทางการร้องเรียน 

                                                   
การแจ้งผลร้องเรียน 

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ 

การมีส่วนร่วม 

ภาพประกอบท่ี 2.3 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
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ตารางที่ 2.1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
ความโปร่งใส 
(Transparency) 

การด าเนินงาน 
ขององค์กร 

การให้และเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

การให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  Q1 EIT 
การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ี
ให้บริการอย่างชัดเจน 

Q2 EIT 

การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาท่ีให้บริการอย่างชัดเจน  Q3 EIT 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  
และเอกสารประกอบอื่นๆ อย่างชัดเจน 

Q4 EIT 

การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ EB1 EBIT 
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ ให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ 
หรือส่ืออื่นๆ 

EB2 EBIT 

การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง    EB3 EBIT 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  Q6 EIT 

การด าเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการด าเนินงานตามภารกิจหลัก EB4 EBIT 
ความเป็นธรรม/         
ไม่เลือกปฏิบัติ 

การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ Q7 EIT 
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก     EB5 EBIT 

การมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลักของหน่วยงาน EB6 EBIT 
ผลสัมฤทธิ์การ 
ปฏิบัติราชการ 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน Q8 EIT 

การเข้าถึงข้อมูล 
ตามภารกิจหลัก 

ช่องทางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก EB7 EBIT 
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ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
ของหน่วยงาน 

 
ระบบการร้องเรียน

ขององค์กร 
การตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน 

การแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
(เช่น ขั้นตอนระยะเวลา กระบวนการรับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น) 

Q10-1 EIT 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน EB8 EBIT 
การติดตามเรื่องร้องเรียนท่ีผู้ร้องเรียนใช้บริการ Q10-2 EIT 
ระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเอง Q11 EIT 

ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการท่ีสะดวก Q9 EIT 
การแจ้งผลร้องเรียน การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนมีประสิทธิภาพ 
Q10-3 EIT 

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 

    EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 

ตารางที่ 2.1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) (ต่อ)

ZXZX(Transparency) 
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 1.3.2  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าท่ีมี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน 
 ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานคือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และพฤติกรรมใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังภาพประกอบท่ี 2.4 และตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 
 
   
 

 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 

 

ตารางที่ 2.2  แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความพร้อมรบัผิด 

(Accountability Index)  

ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ   
รหัส วิธีการ

ประเมิน 
ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความรับผิดชอบ
ตามการปฏิบัติ

หน้าท่ี 

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี Q12 EIT 

ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ การ
ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน  

Q13 EIT 

 

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมอง

ภายนอกองค์กร)  

 

 

 

 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าท่ี 
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1.3.3 ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index) 

 ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีมีการด าเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีพฤติกรรม
เหล่านี้น้อยหรือไม่มีเลยและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตร ฐานหรือ
ขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานดี  
 ดัชนีนี้ จะวัดระดับการรับรู้จาก 2 แง่มุม  ได้แก่  การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
(Corruption Perceived) และประสบการณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังภาพประกอบท่ี 2.5 และตารางท่ี 2.3 ดังนี้   
 1) การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ประเมินจากความคิดเห็นท่ีเป็นการรับรู้หรือเคยรับฟัง
เกี่ยวกับ   การรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนกับการด าเนินงานหรือการให้บริการท่ีเป็น
พิเศษจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นๆ  

2) ประสบการณ์ตรง ประเมินจากความคิดเห็นท่ีเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเกี่ยวกับ
การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการ เพื่อแลกเปล่ียนกับการด าเนินงานหรือการให้บริการจาก
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงตัวช้ีวัดของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service 

Delivery Index) 

 

 

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 

(Integrity in Service Delivery) 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต  
(Corruption Perceived) 

 

ประสบการณ์ตรง 
 (Experience) 
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ตารางที่ 2.3 แสดงดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ   รหัส วิธีการประเมิน 
คุณธรรมการให้บริการ

ของหน่วยงาน 

(Integrity in Service 

Delivery) 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 

(Corruption Perceived) 

การรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถาน
บันเทิงรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปล่ียนกับ
การให้บริการตามหน้าท่ี 

Q14 EIT 

การรับรู้เกี่ยวกับการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบรจิาค หรือผลประโยชน์  
ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

Q15 EIT 

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการได้มีการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ     
บางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

Q16 EIT 

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง ส าหรับตนเองและ
พวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

Q17 EIT 

ประสบการณ์ตรง 
(Experience) 

 

การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ  
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

Q18 EIT 

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร) 
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 1.3.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 

 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
หน่วยงานท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดัชนีนี้ เป็นการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายใน
หน่วยงาน และจากการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานข้อมูลท่ีเป็น
ข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลการถูกช้ีมูลความผิดจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมินแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   1) วัฒนธรรมองค์กร ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีซึ่งยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม หรือเป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบค านึงถึงประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มหรือ
พวกพ้อง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ียึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ      
   2) การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ประเมินการรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเผยแพร่หลักการ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีการท างานอย่างเป็นอิสระ ระบบการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ การน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้
การท างานเกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้ การติดตามและตรวจสอบผู้กระท าการทุจริต 
กระบวนการลงโทษผู้กระท าการทุจริต การใช้จ่ายเงินท่ีไม่สมควรและเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเอง
หรือพวกพ้อง การเรียกรับเงินพิเศษและการเรี่ยไรในโอกาสต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการทุจริต การจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 
รวมถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส   

 

 

 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
(Anti-Corruption Practices) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

ภาพประกอบท่ี 2.6 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
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ตารางที่ 2.4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  

 ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
วัฒนธรรมคุณธรรมใน

องค์กร (Integrity 
Culture) 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organization 

Culture) 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม Q1 IIT 
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ Q2  
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
กลุ่มหรือพวกพ้อง  

Q3 IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย Q4 IIT 
การให้บริการด้วยความรวดเร็ว อัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ Q5 IIT 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง Q6 IIT 
การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

Q7 IIT 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร Q8 IIT 
การต่อต้านการทุจริต

ขององค์กร 
(Anti-Corruption 

Practices) 
 

การรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Q9 IIT 
การเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที 
บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ 

Q10 IIT 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of interest) แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

Q11 IIT 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

Q12 IIT 
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 ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน มีการท างานอย่างเป็นอิสระ Q13 IIT 
ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้  Q14 IIT 
การน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้ 

Q15 IIT 

การติดตามและตรวจสอบผู้กระท าการทุจริต Q16 IIT 

  กระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าการทุจริต Q17 IIT 
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานท่ีไม่สมควร Q18 IIT 
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่ออุดหนุนธรุกิจของตนเองหรือพวกพ้อง Q19 IIT 
การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอ านวยความสะดวกหรือการให้
ความบันเทิงจากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

Q20 IIT 

การรับของขวัญ/รับเงนิ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันส าคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
ตรุษจีน งานศพงานมงคล ฯลฯ ท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท 

Q21 IIT 

การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน) เพื่อป้องกันการทุจริตได้ 

Q22 IIT 

การด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน EB9 EBIT 
การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB10 EBIT 
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส EB11 EBIT 
การถูกช้ีมูลความผิดของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน EB12 ประสานขอ

ตารางที่ 2.4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture 

Index) (ต่อ) 
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 ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการส ารวจ รหัส วิธีการประเมิน 
ข้อมูลจ านวน

เรื่องร้องเรียนท่ี
ถูกช้ีมูล

ความผิด จาก
ส านักงาน 

ป.ป.ช. และ 
ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

หมายเหตุ : IIT   คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 

    EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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 1.3.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 ดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของระบบการ
บริหารงานบุคคล (Personnel Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และ
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยประเมินจากมุมมอง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ตัวช้ีวัด ดังภาพประกอบท่ี 2.7 และ
ตารางท่ี 2.5 ดังนี้    
 1) การบริหารงานบุคคล ประเมินจากประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมอง
ของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานและการได้รับ
ทุนการศึกษา ระบบความก้าวหน้าในต าแหน่งงานท่ีมีความชัดเจน ระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานท่ีมีความเหมาะสม การประเมินความดีความชอบของ
บุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ความพึง
พอใจในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดู
งานท่ีมีความเหมาะสม ตลอดจนการให้ความอุปถัมภ์แก่บุคคลท่ีมีผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล 
 2) การบริหารงบประมาณ ประเมินจากมุมมองการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การบริหาร
งบประมาณขององค์กรค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด ถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 
 3) ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ประเมินจากจากประสบการณ์ตรงและ
การรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี
อิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีและเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่าง ความเป็นธรรมในการส่ังการ 
การมอบหมายงานท่ีเป็นไปตามภารกิจขององค์กรตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีความเหมาะสม มิใช่
การส่ังการหรือมอบหมายงานในเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา รวมถึงผลกระทบทางลบจากการไม่
ปฏิบัติงานส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ภาพประกอบที่ 2.7  แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work 

Integrity Index) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Management) 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  
(Fairness in Work Assignment) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

                                                   
ประสบการณ์ตรง 

                                                   
ประสบการณ์ตรง 

                                                   
การรับรู ้

                                                   
การรับรู ้

                                                   
การรับรู ้
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ตารางที่ 2.5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย  ประเด็นในการส ารวจ  รหัส วิธีการประเมิน 
คุณธรรมการ

ท างานใน
หน่วยงาน (Work 

Integrity) 

การบริหารงานบุคคล 
(Personnel 

Management) 
 

ประสบการณ์ตรง ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ Q23 IIT 
การรับรู้ ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานท่ี สาธารณูปโภค

ต่างๆ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงบรรยากาศในการท างาน  
Q24 IIT 

การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน Q25 IIT 
ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน ส่ิงของมีค่า ความบันเทิง ความสะดวกสบาย 
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น มีผลต่อการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง การ
โอนย้าย การให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

Q26 IIT 

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
การให้ทุนการศึกษามีความเหมาะสม 

Q27 IIT 

ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการได้รับ
ทุนการศึกษา  

Q28 IIT 

การวางระบบความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีอย่างชัดเจน Q29 IIT 
วิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถให้อยู่
ปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน 

Q30 IIT 

การเปล่ียนงานในต าแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น Q31 IIT 
การเปล่ียนงานในต าแหน่งท่ีสูงกว่าในองค์กรอื่น Q32 IIT 

การบริหารงบประมาณ 
(Budget Execution) 

การรับรู้ การบริหารงานงบประมาณท่ีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ Q33 IIT 
การใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด Q34 IIT 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าท างานล่วงเวลา หรือ 
การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกจ่ายค่าเดินทาง 

Q35 IIT 
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ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย  ประเด็นในการส ารวจ  รหัส วิธีการประเมิน 
การใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์ Q36 IIT 

 ความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน 

(Fairness in Work 
Assignment) 

 

ประสบการณ์ตรง การร้องขอ/ส่ังด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ Q41 IIT 
การรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการติดตามผลการด าเนินงาน Q43 IIT 
ความคาดหวังจากหัวหน้างานในการท างาน Q44 IIT 
ภาระความรับผิดชอบในหน้าท่ีมีความชัดเจน Q45 IIT 

การรับรู้ การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต
หน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

Q37 IIT 

การเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกต่างได้ Q38 IIT 
บุคลากรในหน่วยงานได้รับค าส่ังท่ีไม่เป็นธรรม เช่น ค าส่ังในการมอบหมายงาน
โดยไม่มีสาเหตุอันควร 

Q39 IIT 

การมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

Q40 IIT 

การไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/ส่ังด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา จะได้รับผลกระทบ
ทางลบต่อการท างานหรือความก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีของตน 

Q42 IIT 

หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร

ตารางที่ 2.5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

(ต่อ) 
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โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ก าหนดดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม
ของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจาก การด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ
เกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับ
ได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ท่ีมีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการแก้ ไข ปรับปรุง 
และพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ต้นแบบในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป 

ประการส าคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็นโครงการส าคัญท่ีจะส่งผลต่อ
การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นน าไปสู่การจัดอันดับท่ีดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง   
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2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.1 กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สามารถสรุปเป็นกรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังภาพประกอบท่ี 2.8 ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 2.8 แสดงกรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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2.2 โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักทฤษฎีของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน ส านักงาน ป.ป.ช.จึงวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผสานในมิติของเครื่องมือและมิติของเนื้อหาการ

ประเมิน เพื่อก าหนดเครื่องมือในการส ารวจท่ีมีความเหมาะสมกับแต่ละดัชนี ได้ดังตารางท่ี 2.6 ดังนี้  

 

ตารางที่ 2.6 แสดงโครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ดัชนี 
ค่า

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 
(Internal) 

แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 
(External) 

แบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

26 - Q1 ถึง Q11 EB1 ถึง EB8 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

18 - Q12 ถึง Q13 EB4 , EB5 , EB8 

คุณธรรมการให้บริการ
ของหน่วยงาน (Integrity 
in Service Delivery) 

22 - Q14 ถึง Q18 - 

วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร (Integrity 

Culture) 
16 Q1 ถึง Q22 - EB9 ถึง EB11 

คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน (Work 

Integrity) 
18 Q23 ถึง Q45 - - 

(ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559 : 9) 
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2.3 การประมวลผลการประเมิน 

2.3.1 การให้คะแนน 

  การให้คะแนนของแต่ละข้อความถาม จ าแนกตามแบบส ารวจได้ ดังนี้ 

  1) แบบส ารวจความคิดเห็น Internal จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของ

แต่ละข้อค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้คะแนนตามพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

รายละเอียดตามภาคผนวก 

  2) แบบส ารวจความคิดเห็น External จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของ

แต่ละข้อค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้คะแนนตามพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

รายละเอียดตามภาคผนวก 

3) แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based จะมีการให้คะแนน
ตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้คะแนนตามเอกสารหลักฐานท่ี
อ้างอิงประกอบค าตอบ รายละเอียดตามภาคผนวก  

2.3.2 การประมวลผล 
แบบส ารวจความคิดเห็น Internal  แบบส ารวจความคิดเห็น External และแบบ

ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based จะถูกบันทึกเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผล
คะแนน จากนั้นจะท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และการจัดข้อมูลตามหลักสถิติ 
จากนั้นประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยผลการ
ประเมินจะมีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน 

2.4 เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา มีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดังนี้ 

80 – 100  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 

60 – 79.99  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 

40 – 59.99  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 

20 – 39.99  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 

  0 – 19.99  คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 
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2.5  ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศ  

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวมระดับประเทศ แสดงดังตารางท่ี 2.7 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.7  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวมระดับประเทศ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา

จ านวน 225 เขต 

1. ความ
โปร่งใส 

2. ความ
พร้อมรับผิด 

3. ความปลอด
จากทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 

4. วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

5. คุณธรรม
ในการท างาน
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

ภาพรวม 79.90 79.85 92.90 71.59 79.54 81.36 
(ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559 : 12) 

จากตารางท่ี 2.7 พบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนร้อยละ

เฉล่ีย 81.36 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีความปลอดจากทุจริต

ในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉล่ีย 92.90 รองลงมา  ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อย

ละเฉล่ีย 79.90  ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 79.85 ดัชนีคุณธรรมในการท างาน

ของหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 79.54 ตามล าดับ และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้

คะแนนต่ าสุดร้อยละเฉล่ีย 71.59  

2.6  ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29  

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2559 แสดงดังตารางท่ี 2.8 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.8  แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 

1. ความ
โปร่งใส 

2. ความ
พร้อมรับผิด 

3. ความปลอด
จากทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

4. วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

5. คุณธรรมใน
การท างานของ

หน่วยงาน 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับ
ความ

โปร่งใส 

78.45 72.92 82.74 79.16 76.32 78.13 สูง 

(ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559 : 26) 
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จากตารางท่ี 2.8 พบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 

78.13 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉล่ีย 82.74 รองลงมา ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้

คะแนนร้อยละเฉล่ีย 79.16 ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 78.45 ดัชนีคุณธรรมในการ

ท างานของหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 76.32 ตามล าดับ และดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนน

ต่ าสุดร้อยละเฉล่ีย 72.92  

3. สภาพท่ัวไปของส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 29 (2560 : 1- 14) มีการบริหารจัดการเขตพื้นท่ี

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 
ให้มีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1) อ านาจหน้าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระของหลักสูตร 
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) อ านาจหน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 2. อ านาจหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
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1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10) ประสานส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ  

3.2 ที่ต้ังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพื้นท่ีครอบคลุมเขตการปกครองของ
2 จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29  ต้ังอยู่  เลขท่ี 298 หมู่ 9 ถนนเล่ียงเมือง (ส่ีแยก อ.บ.ต.กุดลาด) ต าบลกุดลาด อ าเภอเมือง จังหวัด 
อุบลราชธานี 34000 โทร 045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th 

 

 

http://www.secondary29.go.th/
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3.3 โครงสรางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ดังนี้ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ดังภาพประกอบท่ี 2.9 ดังนี้ 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
* กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
* กลุ่มงานประสานงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
* กลุ่มงานนโยบายและแผน 
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล 
  และรายงาน 

 
 
 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ 
  การจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
  สวัสดิภาพและกองทุน 
  เพื่อการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
* งานธุรการ 
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
  กระบวนการเรียนรู้ 
* กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
  ทางการศึกษา 
* กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม 
  และประเมินผลระบบบริหาร 
  และการจัดการศึกษา 
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
* กลุ่มงานเลขานุการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   
  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
 

   

ภาพประกอบที่ 2.9 โครงสร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

* งานธุรการ 
* กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและ  
  ก าหนดต าแหน่ง 
* กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
* กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและ 
  ทะเบียนประวัติ 
* กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
* กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

* กลุ่มงานบริหารการเงิน 
* กลุ่มงานบริหารบัญช ี
* กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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3.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission)   
1. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรกลุ่มวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก

12 ประการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและ

บูรณาการการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค่านิยม (Values)   
     S  = service  การบริการ 
     P  = polite   สุภาพ มีสัมมาคารวะ   
     M = moral   คุณธรรม ศีลธรรม  

เป้าประสงค์ (Goal)  
    1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
    2. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างท่ัวถึงตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน    ในการจัดการศึกษา 
    4. ครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรมีทักษะท่ีเหมาะสม และท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
    5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐาน 
     6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. คุณภาพผู้เรียน 

      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
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  นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 2. โอกาสทางการศึกษา 
     เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับโอกาส 

ทางการศึกษา ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาครูและบุคลากร 

      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน  

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
         เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
              1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
              2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

3.5 ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 (2560 : 9) มีจ านวนสถานศึกษาในสังกัด และ
นักเรียน ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2.8 
และ 2.9 ดังนี้ 
ตารางที่ 2.9 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด และนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

ระดับชั้น 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

จ านวนนักเรียน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

จ านวนนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น 

ชาย 

 

หญิง ชาย หญิง ชาย 

 

หญิง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 81 13,877 16,566 4,207 4,640 18,084 21,206 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 81 9,732 17,682 2,912 4,907 12,644 22,589 

รวมทั้งสิ้น 
23,609 34,248 7,119 9,547 30,728 43,795 

57,857 16,666 74,523 

( ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559) 



37 

 
 

ตารางที่ 2.10 แสดงจ านวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 0 - 500 34 
ขนาดกลาง 501 – 1,500 34 
ขนาดใหญ่ 1,501 – 2,500 6 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2,501 ขึ้นไป 7 
รวมทั้งสิ้น 81 

  
 

( ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559) 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 (2560 : 10-11) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 โดยจ าแนกเป็นบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ดังมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2.1 และ 2.2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.11 แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ท่ี ประเภท 
เพศ รวม 

จ านวน ชาย หญิง 

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 4 1 5 
3 ศึกษานิเทศก์ 5 8 13 
4 กลุ่มอ านวยการ - 6 6 
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 1 6 7 
6 กลุ่มนโยบายและแผน 3 3 6 
7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 3 7 
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 8 8 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 2 
10 ข้าราชการกลุ่มศึกษานิเทศก์ - 1 1 
11 ข้าราชการมาช่วยราชการ 2 3 4 
12 ลูกจ้างประจ า - 1 1 
13 พนักงานราชการ - 2 2 
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ท่ี ประเภท 
เพศ รวม 

จ านวน ชาย หญิง 

14 พนักงานพิมพ์ดีด - 1 1 
15 พนักงานขับรถยนต์ 1 - 1 
16 ลูกจ้างช่ัวคราว 8 5 13 

รวมทั้งสิ้น 29 50 79 

( ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559) 

ตารางที่ 2.12 แสดงจ านวนครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แยกเป็นกลุ่มสาระ 
 

ท่ี กลุ่มสาระ จ านวนครู 
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 413 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 46 
3 คณิตศาสตร์ 471 
4 ภาษาต่างประเทศ 428 
5 ภาษาไทย 303 
6 วิทยาศาสตร์ 650 
7 ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 154 
8 สังคมศึกษา 381 
9 สุขศึกษา พลศึกษา 193 
10 ทุกกลุ่มสาระ 14 
11 ไม่มีกลุ่มสาระ 165 
12 ไม่ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 471 

รวมทั้งสิ้น 3,689 
 

(ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559) 
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4. รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 29 
 ส านั กงาน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษามัธยม ศึกษา เขต 29 ได้ด าเนิ นการพัฒ นาคุณภาพ                     

การด าเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน            

การทุจริต” (ภายใตช่ือเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ ประกอบดวย 1) สรางทีมประสานขับ 

เคล่ือนท่ีมีพลัง 2) พัฒนาคุณธรรมความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดของบุคคล 3) น าเทคโนโลยี

มาใช ในการส่ือสารท่ีดี 4) พัฒนาวัฒนธรรมการท างานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 5) สรางการมีสวนรวมและ 

แรงจูงใจในการท างานท่ีดีเพื่อองคกร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ใหมีคุณภาพสูงขึ้นสามารถ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานไปสูเปาหมาย ปรับเปล่ียนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรใหเห็นความส าคัญ

ของความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยาง พอเพียง มีจิตสาธารณะผานกระบวนการคิดอยางเปนรูป

ธรรมน าไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมาะสม และยั่งยืน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 29 ดังภาพประกอบท่ี 2.10 ดังนี้  

 
ภาพประกอบท่ี 2.10 รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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 จากรูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29         
จะเห็นได้ว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ขับเคล่ือนการท างานผ่านทีม
ประสาน ซึ่งเป็นการรวมคณะท างานจากทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องในส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อวางกลยุทธ์ งานโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
บุคลากรในเรื่อง กระบวนการคิด ความมีวินัย  ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 
เพื่อเป็นต้นแบบน าสู่การขับเคล่ือน ระดับโรงเรียนต้นแบบคือ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ซึ่งโรงเรียนได้
ร่วมท ากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส าหรับโรงเรียนเครือข่าย เป็นโรงเรียนใน
โครงการรุ่นท่ี 2 (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือค าหาญวา
รินช าราบ โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม และ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ โดยมี
โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม เข้าร่วมทดลองรับการประเมิน เนื่องจากเป็นโรงเรียนในโครงการ สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปช่ัน ให้สามารถขับเคล่ือนให้ลงสู่นักเรียน โดยการสร้างมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และการ
ท างานให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดในการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวช้ีวัดดังนี้ 
ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน  ด้าน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน ท้ังนี้เพื่อใหขยายการ
ด าเนินโครงการสูกลุมเปาหมาย ทุกโรงเรียนในสังกัด ผานการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ภายในป ต่อไป 
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5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2560  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ประจ าปี 2560 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดังตารางท่ี 2.13 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.13 แสดงสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี 2560 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

1. เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึ กษา 

“ป้องกันการทุจริต”  

(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 

1) เพ่ือให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
จิตส านึกสุจริต ได้แก่ การ
พัฒนาทักษะการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และการมีจิตสาธารณะ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร สง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวินัยในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามวิถีไทยในสังคม
โลก 
3) เพ่ือให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรในสงักัด ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สร้าง
เครือข่ายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
สามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การสร้างวินัยในตัวเอง 
มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

1) ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบ
ผลส าเร็จ   
2) ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
29 และสรุปรายงาน 
3) ประกวดสื่อ VTR กลุ่มต่างๆ ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  29 โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” 
4) ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29     
ทุกรูปแบบ 
5) การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานก่อนประเมิน 
6) ป ระเมินคุณ ธรรมและความ

โป ร่ ง ใส ในก ารด า เนิ น งานขอ ง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

และโรงเรียนใสสะอาด 

พ.ค.–ก.ย.60 
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ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

2. การจัดนิทรรศการ

น าเสนอและสรุปผล

การด าเนินงานตาม

แนวทางการ

ด าเนินงานเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 

“ป้องกันการทุจริต” 

ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

1. น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และงานของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน

ของกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ 

และลูกจ้างประจ าในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 29 เพ่ือน าสู่การปรับปรุง

การท างานให้ดีย่ิงข้ึน 

 

1) ประชุมสัมมนาเตรียมการ
น าเสนอและสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางการด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) จัดประชุมน าเสนอและสรุปผล
การด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย 
ข้าราชการและลูกจ้างใน สพม.29 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จ านวน 120 คน     
3) สรุปผลการด าเนินงาน      

ก.ย.-ต.ค.60 

 

จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็น
เขตต้นแบบ เมื่อปี 2558  มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปลูกจิตส านึกให้บุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตลอดท้ังพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์
ท่ีดีในการท างานสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อ
เช่ือมโยงการท างานให้เกิดภาพลักษณ์และมาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 
 

ในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ  2560  
ได้มีการด าเนินการโครงการตาม ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 
4. วิธีการด าเนินการ 
5. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. แนวทางการบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ช่ือเขตสุจริต)  ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร / คู่มือ ข้อมูลจากหนังสือ  เกี่ยวกับบริบทส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  ปฏิญญา มาตรฐาน ภาพลักษณ์ รูปแบบการจัด
กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และแนวทางด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการจัดโครงการ 

2. ศึกษาข้ันตอนการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีงบประมาณ  2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมงาน วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เหมาะสม 
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กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ  2560 
ในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  รวมจ านวน  68  คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรรำยงำน 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบประมาณ 2561 
เขตสุจริต 

2. แบบประเมินตน ITA  ส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 
2.1 แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 

Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2.2 แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2.3 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) ส าหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 การด าเนินการครั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ปีงบประมาณ  2560 ดังนี้ 
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 กำรด ำเนินกำรระดับโรงเรียน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดเข้าร่วมโครงการตามประเภทโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 รุ่น คือ โรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 1 
คือ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ได้รับการประเมินมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง  ปี 
2558  โรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 2  มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อุบลราชธานีศรีวนาลัย  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม  โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมือง
วิทยาคาร โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ โรงเรียนนาจะหลวย โ รงเรียน
อ านาจเจริญพิทยาคม และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คัดเลือกโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม เข้าโครงการโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปช่ัน โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคมจึงเข้าร่วมทดลองการประเมินพร้อมกับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ในรุ่นท่ี 2  ปี 2559 จึงมีโรงเรียนท่ีได้ประเมินการด าเนินงาน ITA โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 10 
โรงเรียน  และในปีงบประมาณ 2560 มีโรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 3 จ านวน 16 โรงเรียน คือ โรงเรียน     
ไผ่ใหญ่ศึกษา  โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม โรงเรียนเก่าขามวิทยา โรงเรียน       
โนนกุงวิทยา โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนตามสุมพัฒนา 
โรงเรียนวารินช าราบ  โรงเรียนสว่างวีระวงษ์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา  โรงเรียนดงสว่างวิทยา  โรงเรียนคีม
ใหญ่วิทยา  โรงเรียนสร้างนกทาวิทยา  โรงเรียนนาจิกพิทยาคม และโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริตตามแนวทางของ
โครงการ ด้วยการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ นอกจากนั้น ได้ประกาศให้
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับมีการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
5 ด้าน โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  แต่งต้ังคณะกรรมการจากโรงเรียน
ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ รวม 3 โดยหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย  ตัวช้ีวัดท่ี 1 ด้านความโปร่งใส  ตัวช้ีวัดท่ี 2 ด้านความพร้อมรับผิด  ตัวช้ีวัดท่ี 3 ด้าน
คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน  ตัวช้ีวัดท่ี 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และตัวช้ีวัดท่ี 5 
ด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน พร้อมท้ังได้ประกาศและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีผ่าน
มาตรฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้มีการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการ
ด าเนินการในปี 2560 ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
)Integrity& Transparency Assessment: ITA) เสร็จส้ินแล้ว 
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  สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29   ปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้โรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นโรงเรียนสุจริตครบ 100 เปอร์เ ็นต์ และได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment: ITA) โรงเรียนในโครงการรุ่นท่ี 3  )ร้อยละ 20)  
   กำรประเมินระดับโรงเรียน 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
)Integrity& Transparency Assessment: ITA) จากคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และจากการประเมินพบปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังนี้ 
 1. บุคลำกรในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมินยังไม่เข้าใจหลักการและ
วิธีการ แนวทางในการประเมินร่วมกันท้ังโรงเรียน และบุคลากรท่ีไม่ใช่เลขานุการของโรงเรียนสุจริต จะ
ไม่ได้ให้ความสนใจในการเตรียมการ เพราะมีความเข้าใจว่าผู้รับผิดชอบท่ีเป็นเลขานุการของโครงการ
เท่านั้นท่ีเป็นคนด าเนินการ   การปฏิบัติงานตามโครงสร้างงานท่ีก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่มี
ระบบในการจัดการงานของตนเอง ท าให้การหาเอกสารหลักฐานในการรับการประเมินไม่สมบูรณ์ 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน) ไม่มีเข้าใจ
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีเวลาในการท าแบบส ารวจ EIT 
เนื่องจากการท าแบบประเมินจะต้องท าแบบ face  to face 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

3.1 แบบประเมินตน ITA  ส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 
3.1.1 แ บ บ ส า ร ว จ ใ ช้ ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  Evidence-based Integrity 

&Transparency Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

3.1.2 แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
(EIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3.1.2 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
(IIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3.3 แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 ข้อเสนอแนะในระดับโรงเรียน 
   1. มีนโยบายการท างานของบุคลากรในโรงเรียนท่ีชัดเจน  โดยต้ังคณะท างานและผู้รับผิดชอบ
งานท่ีชัดเจนโดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย 
 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่ือสาร สร้างเครือข่ายสุจริตขึ้นในโรงเรียน   มีการประเมินตนเอง ITA
อย่างเต็มรูปแบบ  พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 3. ควรมีการก ากับติดตาม และสรุปรายงาน  รวมท้ังสร้างแรงจูงใจทีเกี่ยวข้องกับรางวัลและ
ผลการปฏิบัติงาน  อย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีจะรับการประเมินไว้
ต้ังแต่ต้นปีเพื่อก ากับทิศทางการท างานท่ีส าคัญของโรงเรียน   
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ควรมีการก ากับติดตามในการสร้าง
ความตระหนัก และช้ีแนะแต่ภาคเรียนก่อนการประเมินจริง  และควรมีทีมเข้าให้การช่วยเหลือ สนับสนุน
ได้ทันที 
 กำรด ำเนินกำรระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่ 

1. ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทบทวนระบบและวิเคราะห์การจัด ื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคู่มือเอกสาร
ขั้นตอนการท างานการเงินการบัญชีพัสดุและสินทรัพย์  เผยแพร่เอกสาร และสรุปงบประมาณน าเสนอ 
รายงานเป็นประจ าทุกเดือน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 

2.ก าหนดให้บุคลากรทุกคน ทุกกลุ่ม จัดท าคู่มือและขั้นตอนตามภารกิจหลัก บันทึกการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันพร้อมท้ังส่งบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับช้ัน
ตรวจสอบและลงนามทุกสัปดาห์ จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบุคลากรทุกคน  
กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดท าและส ารวจออนไลน์จากผู้รับบริการเพื่อการประเมิน
ความพึงพอใจบุคคลการมีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจ  นอกจากนี้ ยัง เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากร
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามและร่วมปรับปรุงแก้ไข เช่น  งาน DLIT งานเขตสุจริต 
งานสอบบรรจุครูผู้ช่วย  งานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต้น 

3. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีอย่างหลากหลายทางส่ือออนไลน์  จัดรายการ
ผ่านรายการวิทยุส่ือสร้างสุข  เว็บไ ต์ของเขตพื้นท่ี  ป้ายช่ือของบุคลากร  จัดท าป้ายค าขวัญ (motto) 
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ของแต่ละกลุ่ม  จัดท าแผ่นพับ  ป้ายพระราชด ารัส ป้ายนิเทศ ท าเนียบบุคลากร  วารสารประชาสัมพันธ์
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ การเผยแพร่ แผนฯ/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ทางเว็บไ ต์ Facebook และ line   ร่วมกับรายการของส่ือสร้างสุขทีวีออนไลน์ ท่ีเป็นการ
สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกวันพุธ  อีกท้ังมีการสร้างกลุ่มไลน์ในแต่ละภารกิจ เพื่อการส่ือสาร
สร้างความเข้าใจ  

4. จัดท าคู่มือและขั้นตอนการร้องเรียน จัดท าและเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีชัดเจนท้ังทาง
ไลน์ และกล่องรับค าร้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบก ากับผลการตอบ  สรุปรายงานข้อมูลการร้องเรียน 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 5. จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรม ผลประโยชน์ทับ ้อน  ด าเนินการการประมวลจริยธรรมของ
บุคลากรทุกคน   จัดประชุมอบรมทางวินัยและให้ความรู้กับบุคลากร ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนและ
เอกสารการจัด ื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน 
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรโดยการเข้าค่ายคุณธรรม  

6. พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการ 
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ
2560  ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT  และก าหนดกลยุทธ์การขับเคล่ือนและก าหนดมาตรการน าสู่การ
ปฏิบัติโดยมีทีมประสานการท างาน และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ก าหนดให้มีการก ากับควบคุม
การท างานท่ีสอดรับกับแผนท่ีก าหนดไว้  ด าเนินการส ารวจประเมินการให้บริการตามรูปแบบของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ทางออนไลน์) ตลอดจนก าหนดให้มีการประชุมทีมงานเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อบูรณาการงานบุคคลร่วมกันในการพัฒนาการปฏิบัติให้มีคุณภาพมากขึ้น 

7. ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการป้องกันการทุจริตฯ เพื่อรวมกลุ่มการท างานร่วมกัน  มีก าหนด
วาระการประชุม และรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 

8. แต่งกายชุดข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาเขต
สุจริตทุกวันจันทร์ แขวนป้ายช่ือแนะน าตนเอง ตลอดท้ัง ได้เป็นวิทยากร แนะน าการด าเนินงานเขตสุจริต 
ให้กับเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นหรือโรงเรียน  

9. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามล าดับข้ันตอน ดังนี ้

9.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
9.2 การประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
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9.3 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
9.4 การศึกษามาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
9.5 การก าหนดภารกิจให้สอดคล้องตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
9.3 การพัฒนาบุคลากร 
9.7 ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
10. รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดวิธีการรายงานผลไว้ ดังนี้ 
10.1 การรายงานผลตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจะท าการอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อส้ินสุดโครงการแต่ละไตรมาส ให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการรายงานผลไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
รูปแบบท่ีก าหนดหรือรายงานผลในรูปแบบของงานวิจัย 

10.2 รายงานผลการปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
10.3 รายงานผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
10.4 รายงานผลการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 11. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยสนทนาแลกเปล่ียนเสนอความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรทุกคนใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใส           
ท่ีชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ“เขตสุจริต”  
 
กำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 
 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) มีความเข้มแข็ง และสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ จึงจัดท าโครงการและกิจกรรม  จ านวน 6  โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมใจสู่เส้นชัยเขตสุจริต 

2. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. โครงการคุณธรรมน าทาง สร้างความโปร่งใสใส่ใจบริการ สานสัมพันธ์สถานศึกษา 
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4. โครงการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) 

5. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัยป้องกันและต่อต้านการทุจริตในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกรูปแบบ 

6. โครงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาส านักงานสู่มาตรฐานเขตสุจริต 
 

กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จึงจัดประชุมคณะท างานทีมประสานเขตสุจริตเพื่อ
ปรับแผนการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี ้

1. แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามโครงการฯ ด าเนินงาน
ตามรายละเอียดและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 

2. เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มงาน จึงแก้ไขค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2560 และแต่งต้ังคณะกรรมการประสาน
ขับเคล่ือนโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

3. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.29  เพื่อเตรียมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน วนัท่ี 15-16 ธันวาคม 2560 

4 ด าเนินการตามกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของสพม. 29 และ
สรุปรายงาน            

5. ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ ระหว่างวันท่ี 8-9 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) จ านวน 30 คน สถานท่ี ณ บ้านสวนริมเข่ือน อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
และวันท่ี 11 กันยายน 2560  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน  สถานท่ี
ด าเนินการ คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) 
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การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ตามค าส่ังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ท่ี 458/2560 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2560 ในการนี้ การด าเนินการตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขต
สุจริต) และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าว ได้
ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว กลุ่มอ านวยการ ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนในกำรด ำเนนิกำร ประกอบด้วย 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2560ขึ้น ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๙ ท่ี 458/2560 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางกรอบในการด าเนินงาน แนวทางในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนองค์ความรู้ท่ีส าคัญและ
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะต้องน ามาเป็นข้อตกลงในการประชุมปฏิบั ติการ การป้องกันการทุจริต 
(ผลประโยชน์ทับ ้อน) โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ. สพม.29 นายสมโภชน์ 
ขันทอง นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ความรู้เรื่องวินัยและ
ความรับผิดของข้าราชการและลูกจ้าง นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ. สพม.29 เรื่อง ประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน  

3. คณะท างานฝ่ายเลขานุการฯ ประสานจัดหาสถานท่ีในการจัดประชุมปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) 
และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2560 จัดเตรียมสถานท่ี ให้
พร้อมส าหรับการประชุมและจัดเตรียมสถานท่ีพัก อาหารและเครื่องด่ืม  

4. จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขต
สุจริต) และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2560  ณ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และบ้านสวนริมเข่ือน อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม  
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จัดส่งรายช่ือผู้ประสานงานประจ าหน่วย (ตามแบบ ITA. 001.1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดส่ง 

  2.1 รวบรวมรายช่ือบุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ตามแบบ ITA.002.1 ) 

 2.2 รวบรวมรายช่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ตามแบบ ITA.003.1) 

 3. คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ และแบบเผชิญหน้า หรือ

ส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ 

  3.1 ส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส าหรับ

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินง านของส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

  3.2 ส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessmentส าหรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 4. เข้ารับการประเมินตอบข้อค าถามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบข้อค าถามตาม

แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency Assessment 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 และมอบให้คณะกรรมการในวันประเมนิ 

 5. คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบส ารวจใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency Assessment ส าหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินง านของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และเอกสาร

หลักฐานประกอบตามท่ีหน่วยงานจัดส่ง 

 6. คณะกรรมการแปลผลคะแนน ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

จากแบบประเมินท้ัง 3 แบบ (Internal/External/Evidence-based Integrity and Transparency 

Assessment) 
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 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) เบ้ืองต้นให้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( เขตพื้นท่ีการศึกษา

สุจริต) ท่ีเข้ารับการประเมิน 

 8. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) รับและพิจารณาการอุทธรณ์จาก

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) ท่ีเข้ารับการประเมิน 

 9. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) พร้อมข้อเสนอแนะในการพฒันาการท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 ( เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) ท่ีเข้ารับการประเมิน 

 10. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตอบรับทราบผลการประเมิน ส่งถึง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิง
ประ จักษ์  Evidence-based Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2559 (EB1-
EB11)   

2. การวิเคราะห์แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
(EIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วิเคราะห์โดย ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก  และค านวณกาค่าร้อยละ 

3. วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   ในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปีงบประมาณ 2560  
ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
ประกอบด้วย   
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1 )  ส า ร วจ ใ ช้ห ลั ก ฐ าน เ ชิ ง ป ระ จัก ษ์  Evidence-based Integrity &Transparency 
Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2) ส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT) ส าหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

3) ส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) ส าหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
ของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
       1. ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean : X  ) 
 

   
X

X
N

 

           เมื่อ  X           แทน    ค่าเฉล่ีย 
                   X     แทน    ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
                 N           แทน    จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใช้สูตร  (ล้วน สายยศและอังคณา  สาย
ยศ.  2546 : 79)   ดังนี้ 

 

   
 

2 2n X ( X)
S.D. =

n n -1
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 เมื่อ      S.D. แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        X  แทน   คะแนนแต่ละคน 
       X  แทน   ค่าเฉล่ียของข้อมูล  
        n  แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
        แทน   ผลรวมของคะแนน 

 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
   1. ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก หาค่าเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน  
    0.00   หมายถึง   ไม่ชัดเจน   

0.01 – 0.99  หมายถึง  ค่อนข้างไม่ชัดเจน 
  1.00 – 1.99  หมายถึง  ค่อนข้างชัดเจน   

2.00 – 3.00  หมายถึง  ชัดเจนมาก 
เกณฑ์นี้ใช้กับ Q1-4 , Q6-9 , Q10-1-3 , Q12-13 , Q15-17 

  2. ใช้ค่าร้อยละ เกณฑ์นี้ ใช้กับ Q5 , Q10 , Q11 , Q14 , Q18 , SQ1 , SQ2 , SQ3 , 
SQ4 , SQ5 , SQ6 

3.  การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  3 ตัวเลือก คือ  
 1    ระดับความพึงพอใจ   น้อย  
 2  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  
 3  ระดับความพึงพอใจ  มาก 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยมีดังนี้ 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

หรือการให้บริการของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจากเกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ )2541 (
เป็น 3 ระดับ มาท าเป็นคะแนนเฉล่ียและแปลผลได้ดังนี้  

1.00 - 1.66 หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ในระดับน้อย  
1.67 - 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ   ในระดับปานกลาง   
2.34 - 3.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ   ในระดับมาก  
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเขตสุจริตส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.1 รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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 จากรูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะ
เห็นได้ว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ขับเคล่ือนการท างานผ่านทีมประสาน  ึ่ง
เป็นการรวมคณะท างานจากทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องในส านักงาน เพื่อวางกลยุทธ์ งานโครงการผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรในเรื่อง กระบวนการคิด ความมีวินัย  ความโปร่งใส ความ
 ื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบน าสู่การขับเคล่ือนระดับโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียน
เครือข่าย และทุกโรงเรียน ให้สามารถขับเคล่ือนให้ลงสู่นักเรียน โดยการสร้างมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
และการท างานให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดในการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห์สรุปการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  ได้มุ่งให้บุคลำกรขององค์กรได้ปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใส เพื่อเป็นพื้นฐำนท่ีน ำสู่กำรพัฒนำ องค์กรให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ  สอดคล้องกับแนวนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ส ำนักงำนคณะกรรกมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรียกว่ำ “เขตต้นแบบสุจริต” 
และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ก็ได้รับกำรประเมินให้เป็นเขตสุจริตต้นแบบใน
ปีงบประมำณ 2558 พร้อมกับได้รับงบประมำณท ำกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อรักษำสภำพกำรท ำงำนให้มี
ควำมยั่งยืนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสำมำรถสรุปกำรด ำเนินงำน  และ ข้อเสนอแนะแนวทำง
กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 รวมท้ังพัฒนำของ
บุคลำกร ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกันกำร
ทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29   โดยสรุปกำร
ด ำเนินงำน เอกสำรและผลท่ีปรำกฏ ตำมตัวชี้วัด 43 ข้อ ของกำรประเมินตนเองตำมแบบส ำรวจข้อมูล
เชิงประจักษ์  ITA (EB1-11) ได้ ประเมิน IIT และ EIT ดังนี้ 
 
วิเคราะห์สรุปการด าเนินงาน 

กำรวิเครำะห์สรุปกำรด ำเนินงำน ปัญหำ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำ  แบ่งเป็น  3 
ตอน  คือ 

ตอนที่ 1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
29 ดังรำยละเอียดดังนี้ 

1. ผลการส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity & 
Transparency Assessment   (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำป้องกันกำรทุจริต (เขตสุจริต) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560   กำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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1. ประชุมสัมมนำสรุปโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”  (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) ปีงบประมำณ 2559 วันท่ี 8-9  ตุลำคม 
2559 ณ โรงแรม แก่งพิสมัยรีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี      

2. สพม. 29 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 และแผนพัฒนำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภำครัฐ ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ "ป้องกันกำรทุจริต" (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) โดยกำรขับเคล่ือนของ ดร.วีระ
พงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29 และทีมประสำนงำนโครงกำรฯ ระหว่ำงวันท่ี 10-11 พฤศจิกำยน 
2559 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลรำชธำนี                                                         .              

3. สพม. 29 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ 2560 และทบทวนแผนพัฒนำกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ระยะเวลำ ๓ ปี (พ.ศ.2559-2561)  

4. ประเมินควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร เพื่อประเมินกำรบริกำรท่ีมี
คุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรท ำงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 ประจ ำปี
งบประมำณ 2560               

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรรับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ เพื่อน ำข้อมูลมำประเมินกำรบริกำรท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำน โดยแต่งต้ังคณะกรรมกำร 2 สำย  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำม EIT และกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียน 
จ ำนวน  18  โรงเรียน  ระหว่ำงวันท่ี 4 – 6 กันยำยน  2560        

5. ประกำศส ำนักงำน เขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 เรื่ อง  แต่ง ต้ัง
คณะกรรมกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 29 ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำป้องกันกำรทุจริต 
(ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) 

6. บันทึกข้อควำมและหนังสือแจ้งกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  

7. ตำรำงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29        

8. รำยงำนสรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเพื่อประเมิน
กำรบริกำรท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรท ำงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
29  ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
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9. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ ป้องกันกำรทุจริต (เขตสุจริต)” ประชุมสัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนผลประโยชน์
ทับซ้อน และกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้
ช่ือเขตสุจริต) และกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ 2560 วันท่ี 8 
– 9 กันยำยน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสวนริมเขื่อน อ ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี และวันท่ี 11 
กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 
              10. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ วันท่ี 2– 6 ตุลำคม 2560 
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลรำชธำนีและ ห้องประชุม สพม.29  
             11. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ  “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 29 ปีงบประมำณ 2560 
             12. รำยงำนกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ                          

 
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักอย่างไร 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน , คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำรกิจ, คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนซึ่งในคู่มือปฏิบัติงำนประกอบด้วย ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ วิธีกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอน/
กระบวนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ท่ีจัดท ำขึ้นโดยกลุ่มงำนใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

2. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประชุมประจ ำเดือน , รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบกำรเงินและกำรบัญชี สพม. 29 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 , รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (ภำยใต้ช่ือเขต
สุจริต) , กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี 2560 , รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กลุ่มงำนยำนพำหนะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 , รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ยกระดับผลกำรทดสอทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษำ ปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้น 
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EB3  หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็น
ธรรมอย่างไร 
 กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละกลุ่มงำน  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  :  การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ขั้นตอนการเสนอขอ 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 
 1. ขอมีบัตรครั้งแรก  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำน
รำชกำร  ท่ีบรรจุใหม่   ต้องขอมีบัตรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับกำรบรรจุและแต่งต้ังเป็น 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร หรือ เปล่ียนประเภทเป็น
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
   2. ขอมีบัตรใหม่  เนื่องจำกบัตรหมดอำยุ  บัตรหำย หรือ ถูกท ำลำย   
 3. ในกรณีท่ีบัตรประจ ำตัวจะหมดอำยุ   ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภำยในสำมสิบวัน
ก่อนวันท่ีบัตรนั้นหมดอำยุ 
 4.  ในกรณีท่ีบัตรประจ ำตัวหำย หรือ ถูกท ำลำย    ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันท่ีบัตรนั้นหำย หรือ ถูกท ำลำย  
 5. ขอเปล่ียนบัตร  เนื่องจำกเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล หรือ ช่ือตัวและช่ือสกุล  เล่ือนยศ 
เล่ือนช้ัน เล่ือนระดับ  เปล่ียนต ำแหน่ง  หรือ ย้ำยสังกัด  หรือ ช ำรุด  
 6. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรประจ ำตัวเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล หรือ ช่ือตัวและช่ือสกุล  ผู้ถือบัตร
ต้องขอเปล่ียนบัตรใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอนุญำตให้เปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล หรือช่ือตัว
และช่ือสกุล  
 7. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรประจ ำตัวได้เล่ือนยศ เล่ือนช้ัน  เล่ือนระดับ  เปล่ียนต ำแหน่ง  หรือ
ย้ำยสังกัด ให้ผู้นั้นขอเปล่ียนบัตรใหม่  ตำมยศ  ช้ัน  ระดับ  ต ำแหน่ง  หรือ สังกัดใหม่นั้น  ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันเล่ือนยศ เล่ือนช้ัน เล่ือนระดับ เปล่ียนต ำแหน่ง หรือ ย้ำยสังกัด  
 8. ในกรณีท่ีบัตรประจ ำตัวช ำรุดในสำระส ำคัญ  ผู้ถือบัตรต้องขอเปล่ียนบัตรใหม่ 
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีบัตรนั้นช ำรุด 
    กำรแต่งเครื่องแบบรูปถ่ำยติดบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หรือบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
   1.  ข้ำรำชกำร  แต่งเครื่องแบบพิธีกำร (เครื่องแบบปกติขำว) ประดับเครื่องหมำย
ต ำแหน่งบนอินทรธนู  และเครื่องหมำยแสดงสังกัด (รูปเสมำธรรมจักร) ท่ีปกคอเส้ือด้ำนหน้ำท้ังสอง
ข้ำง   ส ำหรับผู้ท่ีได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ท่ี
อกเส้ือด้ำนซ้ำยก็ได 
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   2. ลูกจ้ำงประจ ำ  แต่งเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร  (ชุดสีกำกี)  หรือ   เครื่องแบบพิธีกำร 
(เครื่องแบบปกติขำว) ประดับเครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนู  และติดเครื่องหมำยแสดงสังกัด (รูป
เสมำ-ธรรมจักร) ท่ีปกคอเส้ือด้ำนหน้ำท้ังสองข้ำง ส ำหรับผู้ท่ีได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
จะประดับแพรแถบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ท่ีอกเส้ือด้ำนซ้ำยก็ได้ 
   3. พนักงำนรำชกำร  แต่งเครื่องแบบพิธีกำรในลักษณะอย่ำงเดียวกันกับลูกจ้ำงประจ ำ 
(เครื่องแบบปกติขำว)  ส ำหรับอินทรธนูประดับเครื่องแบบพิธีกำร   ให้ใช้ตำมประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  ประกำศ ณ วันท่ี 29 กรกฎำคม 2552  และติดเครื่องหมำยแสดง
สังกัด (รูปเสมำธรรมจักร) ท่ีปกคอเส้ือด้ำนหน้ำท้ังสองข้ำง     ส ำหรับผู้ท่ีได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ท่ีอกเส้ือด้ำนซ้ำยก็ได้ 
   4. ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  แต่งเครื่องแบบพิธีกำร (เครื่องแบบปกติขำว)  ประดับ
เครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนู (ต ำแหน่ง ระดับครั้งสุดท้ำย) และติดเครื่องหมำยแสดงสังกัด (รูป
เสมำธรรมจักร) ท่ีปกคอเส้ือด้ำนหน้ำข้ำงซ้ำย  และเครื่องหมำยอักษร  “น.ก.”  ท่ีปกคอเส้ือด้ำนหน้ำ
ข้ ำ ง ขว ำ  ส ำหรั บ ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บพระ ร ำชทำน เครื่ อ ง รำชอิ ส ริ ย ำภรณ์  จะประ ดับแพรแถบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ท่ีอกเส้ือด้ำนซ้ำยก็ได้  
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  :  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
ขั้นตอน/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษำระเบียบกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ แนวปฏิบัติกำรขออนุญำตพำ
นักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. แจ้งสถำนศึกษำให้ทรำบเกี่ยวกับระเบียบกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ แนว
ปฏิบัติกำรขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. สถำนศึกษำส่งหนังสือขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ ก่อนออกเดินทำงฯ 
15 วัน 
 4. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรพำนักเรียนไปนอก
สถำนศึกษำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 5. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุญำตกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ
ภำยใน 2 วันท ำกำร 
 6. สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ เมื่อเสร็จส้ินโครงกำรแล้ว
ภำยใน 5 วัน 
 7. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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 กลุ่มตรวจสอบภายใน  :  งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในท้ัง 2 ระดับ คือแผนกำรตรวจสอบระยะยำว (Audit 
Universe) และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) จะมีกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ
คล้ำยกัน โดยมีร่องรอยปรำกฏไว้ในกระดำษท ำกำรในทุกขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เป็นกำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนท่ีจะ
ตรวจสอบในรำยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถประเมินควำมเส่ียงในช้ันต้นได้ 
 2.  กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีหน่วยงำนมีอยู่ ซึ่งผู้ตรวจสอบมีหน้ำท่ีประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีแต่
ละหน่วยรับตรวจได้ประเมินตนเองไว้ตำมแนวทำงท่ีระเบียบ คตง.ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ก ำหนด (รำยละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.1 งำนประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยใน) 
 3. กำรประเมินควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ผู้
ตรวจสอบภำยในสำมำรถเลือกประเมินควำมเส่ียงในระดับหน่วยงำนทุกหน่วยงำน (ทุกกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 และสถำนศึกษำในสังกัด) หรือระดับกิจกรรมก็ได้
ตำมควำมเหมำะสมกับศักยภำพของตน โดยมีกำรระบุปัจจัยเส่ียง กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง และกำร
จัดล ำดับควำมเส่ียง (รำยละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.2 งำนประเมินควำมเส่ียง) 
  4.  วำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นกำรน ำผลกำรจัดล ำดับควำมเส่ียงมำพิจำรณำจัดช่วง
ควำมเส่ียงเพื่อให้ได้หน่วยงำนหรือกิจกรรมใดท่ีมีควำมเส่ียงในระดับสูง ท่ีควรน ำมำวำงแผนกำร
ตรวจสอบก่อนในปีแรกๆ และไล่เรียงควำมเส่ียงในปีถัดๆ ไป 
 5.  เสนอขออนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
รวมถึงแผนกำรตรวจสอบระยะยำว ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในเสนอแผนต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ   เขต 29 เพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี 
และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนก ำหนด กรณีระหว่ำงปฏิบัติงำนถ้ำพบว่ำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผน ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในควรพิจำรณำทบทวนปรับปรุงแผนกำร
ตรวจสอบ รวมถึงกรณีท่ีได้รับอนุมัติแผนแล้วแต่ไม่ได้รับงบประมำณท ำให้ไม่อำจด ำเนินกำรได้ตำม
แผนด้วย เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พิจำรณำอนุมัติอีกครั้ง
หนึ่ง 
 6.  จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) เมื่อแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในน ำเรื่องหรือกิจกรรมท่ีระบุในแผน มำจัดท ำเป็นแผนกำร
ปฏิบัติงำน (Engagement Plan) ซึ่งจะมี่รำยละเอียดของเรื่องและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในกำร



64 
 

ปฏิบัติงำน ขอบเขตในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ช่ือผู้ตรวจสอบและระยะเวลำท่ีจะ
ตรวจสอบ 
 7.  เสนอขอควำมเห็นชอบแผน ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนเสนอให้
ผู้อ ำนวยกำร หน่วยตรวจสอบภำยในให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  :  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มำตรฐำน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ  มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มำตรฐำน
กำรศึกษำ เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น และ
มำตรฐำนหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และน ำเสนอคณะกรรมกำรเขต
พื้นท่ีให้ควำมเห็นชอบ และประกำศใช้ 
  2.1 จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำนของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำในแต่ละระดับ และแสดง
เอกลักษณ์ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  2.2 น ำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นท่ี                       
ให้ควำมเห็นชอบ 
  2.3 ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องทรำบ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ                        
อย่ำงเป็นระบบ 
  3.1 สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคลำกรของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 และประกำศคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2554 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2559 และท่ีเพิ่มเติม 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
และน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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  3.3 ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 
  3.4 รวบรวม และสังเครำะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำ จำกรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  3.5 จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4. กำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  4.1 วิเครำะห์และสรุปผล กำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน และผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 
  4.2 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ(ระยะ 3-5ปี) และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกัน 
  4.3 ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ มำตรกำร และกำรปฏิบัติท่ีก ำหนดตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  4.4 นิเทศ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  4.5 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ น ำเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนำ  
 5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  5.1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
  5.2 วิเครำะห์ผลกำรประเมิน และน ำผลมำใช้เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ และน ำผลกำรประเมินไป
วำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำม
ภำรกิจหลัก  
 1. มีกำรติดตำมส่งใช้เงินยืมรำชกำร  
 2. มีมำตรกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของ สพม.29  
 3. มีศูนย์รับเองเรียน/ร้องทุกข์  
 4. มีกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
 5. มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ข้ำรำชกำรครู               
 6. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของ  
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 7. มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  
 8. มีบัญชีลงเวลำกำรมำปฏิบัติรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 9. มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกล่ียอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรครู  
 10. มีกำรจัดท ำแผนกำรรับนักเรียนและอัตรำก ำลัง 15 ปี    
 

EB4  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
อย่างไร 

 1. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ไม่ได้
รับจัดสรรงบประมำณในหมวดงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง)  จึงไม่มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

 2. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มี
กำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ 2 วิธี คือ วิธีตกลงรำคำและวิธีเฉพำะเจำะจง และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 (http://www.secondary29.go.th/fdownload/ 
2017913101902.pdf)   

 
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 
โครงกำรท่ี 1  
ช่ือโครงกำร  จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน เฝ้ำระวัง ป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โดยวิธีตกลง มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนก ำหนด ได้ด ำเนินกำร กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ
โครงกำรกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีตกลง เนื่องจำก
เป็นกำรจ้ำงในกรณีท่ีทรำบแน่ชัดว่ำผู้เช่ียวชำญในงำนท่ีจะให้บริกำรตำมท่ีต้องกำรมีจ ำนวน
จ ำกัด ไม่เหมำะสมท่ีจะด ำเนินกำรด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นกำรจ้ำงท่ีมีค่ำงำนจ้ำงไม่เกิน  
2,000,000 บำท และเป็นไปตำมหนังสือนำยกรัฐมนตรี ท่ี นร(กวพ) 1204 / ว2314 ลงวันท่ี 
14 มีนำคม  2538 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจ้ำงมหำวิทยำลัยของรัฐในกำรบริกำรด้ำน
วิชำกำรและกำรวิจัย จึงไม่มีกำรเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงหน้ำ  
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กำรจ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีตกลง เนื่องจำกเป็นกำรจ้ำงในกรณีท่ีทรำบแน่ชัดว่ำผู้เช่ียวชำญใน
งำนท่ีจะให้บริกำรตำมท่ีต้องกำรมีจ ำนวนจ ำกัด ไม่เหมำะสมท่ีจะด ำเนินกำรด้วยวิธีคัดเลือก 
และเป็นกำรจ้ำงท่ีมีค่ำงำนจ้ำงไม่เกิน  2,000,000 บำท และเป็นไปตำมหนังสือนำยกรัฐมนตรี 
ท่ี นร(กวพ) 1204 / ว2314 ลงวันท่ี 14 มีนำคม  2538 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจ้ำง
มหำวิทยำลัยของรัฐในกำรบริกำรด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำกำรคัดเลือก 

โครงกำรท่ี 2  
ช่ือโครงกำร  ซื้อวัสดุส ำนักงำน โดยวิธีตกลงรำคำ วงเงินงบประมำณ  

309,696.00   บำท  
มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ

ระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนก ำหนด โดยกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน โดยวิธีตก
ลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุติดต่อตกลงรำคำกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ
จัดซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำร
ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อ
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ี
พัสดุติดต่อตกลงรำคำกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุจัดซื้อหรือจ้ำง
ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือก/ตัดสินผลกำรคัดเลือก 

โครงกำรท่ี 3  
ช่ือโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำง สพฐ. โดยวิธีตกลงรำคำ  วงเงินงบประมำณ   105,293

.70  บำท  มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนก ำหนด โดยกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน โดยวิธีตก
ลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุติดต่อตกลงรำคำกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ
จัดซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำร
ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

กำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุติดต่อตกลงรำคำ
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กับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุจัดซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก/ตัดสินผลกำร
คัดเลือก 

โครงกำรท่ี 4  
ช่ือโครงกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  วงเงิน

งบประมำณ   102,000.00 บำท  มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนก ำหนด โดยกำรจัดท ำ
เอกสำรประชำสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็นไปตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำท่ี 56 (2) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง   (ข) 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ตำมระเบียบกระทรวงกำร
คลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 ควำมว่ำ “กรณี
ตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้ำหน้ำท่ีเจรจำตกลงกับผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพหรือ
รับจ้ำงนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีซื้อหรือจ้ำงได้ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบ
จำกหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐ  ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 มำตรำ 11 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี และประกำศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนรัฐตำมวิธีกำรท่ี
กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนท่ีปิดประกำศของหน่วยงำน
ของรัฐนั้น  เว้นแต่   (2) กรณีท่ีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงหรือมี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุท่ีจะขำยทอดตลำด ท้ังนี้ตำมมำตรำ 56 (2) 
(ข) (ง) หรือ (ฉ)   ซึ่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  ได้จ้ำงจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ ตำมตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
มำตรำท่ี 56 (2) (ข)  จึงไม่มีกำรจัดท ำประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

โครงกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็นไปตำม 
พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำท่ี 56 (2) กรณี
ดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง   (ข) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง 
หรือให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง  ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 ควำมว่ำ “กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้ำหน้ำท่ี
เจรจำตกลงกับผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีซื้อ
หรือจ้ำงได้ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งส ำนักงำนเขต
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พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  ได้จ้ำงจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ ตำมตำม พ.ร.บ.กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำท่ี 56 (2) (ข)  เจ้ำหน้ำท่ีจึง
สำมำรถเจรจำตกลงกับผู้ประกอบกำรท่ีมีอำชีพหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง  

โครงกำรท่ี 5  
ช่ือโครงกำร  ซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยวิธีตกลงรำคำ  วงเงินงบประมำณ   

100,000.00 บำท   กำรจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุติดต่อตกลงรำคำกับ
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุจัดซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร 
โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุติดต่อตกลงรำคำกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุจัดซื้อ
หรือจ้ำงภำยในวงเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือก/ตัดสินผลกำรคัดเลือก 

 
EB6  หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 
1. มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
2. มีผลกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำใช้

ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 

 1. เว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
http://secondary29.go.th/ 
 2. หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 3. ส่ือ Social media , Application Line , Facebook , Youtube 

4. สถำนีโทรทัศน์เคเบ้ิลทีวีส่ือสร้ำงสุข (HEAD LINE) , ส่ือวิทยุ 
 
EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการอย่างไร 
สพม.29 ได้มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับรับเรื่องร้อง ร้องทุกข์ กำรแจ้ง

เบำะแส ติชม แก่ประชำชนท่ีได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย หรืออำจเดือดร้อน หรือเสียหำยจำก
กำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
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กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  หรือควำมจ ำเป็นต้องให้สถำนศึกษำหรือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 ให้กำรช่วยเหลือหรือคุ้มครอง โดยก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรต้ังแต่วันท่ี 3 
ตุลำคม  2558 แล้วนั้น  และได้ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน  ดังนี้  
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

  1) ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 หรือศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 /หรือห้องนิติกร 

2) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ช้ัน 1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 2. ร้องเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์  

  1) เว็บไซด์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29   
www.secondary29.go.th   

  2) เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
https://sites.google.com/site/complaintospm29   
 3. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์/โทรสำร  
  3.1 หมำยเลขโทรศัพท์  045-422-185    
  3.2 หมำยเลขโทรสำร 045-422-186 
 4. ร้องเรียนผ่ำนจดหมำย/หนังสือรำชกำร 
  จดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียนร้องทุกข์ส่งถึง “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 อำคำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ช้ัน 1  เลขท่ี 298 หมู่ท่ี 
9 ถนนเล่ียงเมืองอุบลรำชธำนี  ต ำบลกุดลำด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุบลรำชธำนี  34000” 
 5. ร้องเรียนทำงอีเมล์  complaintospm29@gmail.com 
 6.ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น ข่ำวโทรทัศน์  ข่ำวหนังสือพิมพ์ สังคมออนไลน์ 
  ได้ประกำศจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพม.29  ต้ังแต่วันท่ี 3 ตุลำคม 
2558  ได้แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนย์ฯ  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับรับเรื่องร้อง ร้องทุกข์ กำร
แจ้งเบำะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริกำรแก่ประชำชนในกำรรับทรำบควำมคิดเห็นค ำแนะน ำ 
ภำรกิจ บทบำทหน้ำท่ี  โครงกำรต่ำงๆ ให้บริกำรข้อมูลแก่ประชำชนท่ีได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำย หรืออำจเดือดร้อน หรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำหรือในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  หรือควำมจ ำเป็นต้องให้
สถำนศึกษำหรือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ให้กำรช่วยเหลือหรือคุ้มครอง ผ่ำน
ช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของบุคคลและหน่วยงำนอื่นส่งเรื่องให้ด ำเนินกำร  และแต่งต้ัง
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เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 29 ตำมค ำส่ังท่ี 766/2559  ลงวันท่ี 22 ธันวำคม 2559 
 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ  ซึ่งปรำกฏในคู่มือกำรด ำเนินงำนให้ถือปฏิบัติ โดยกำรติดตำมแก้ไข
ปัญหำข้อร้องเรียนให้ผู้ท่ีรับผิดชอบงำนท่ีเกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงำนทรำบ  
 1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  :  จำกกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำไม่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน : ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพม.29 ได้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้
ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน  และจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกส้ิน
ปีงบประมำณ  เพื่อน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ในภำพรวมของหน่วยงำน  เพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข  ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป 

 
EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงานอย่างไร 
มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของ

กลุ่ม/หน่วย ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 
การจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พ.ศ.2560  
2. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พ.ศ.2560 
3. คู่มือกำรปฏิบัติงำนแนวทำงกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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การจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ประกำศ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พ.ศ. 2560 
5. ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 29 
6. ประกำศนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
7. ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล

ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต)  กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนประจ ำปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ระหว่ำงวันท่ี         
8 – 11 กันยำยน 2560 

 
 การประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เร่ือง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
 1. โครงกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต)  กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี
งบประมำณ 2560   

2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

3. ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำน              
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ระหว่ำงวันท่ี 8 – 11 กันยำยน 2560 

4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต)  กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนประจ ำปีงบประมำณ 2560  โดยมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต)  กำรปฏิบัติงำน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ 2560  ส ำนักงำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29  ในวันท่ี 8-9 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมสวนริมเขื่อน อ ำเภอสิรินธร และวันท่ี 
11 กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
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5. รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต)  กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ 2560  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
ในวันท่ี 8-9 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมสวนริมเขื่อน อ ำเภอสิรินธร และวันท่ี 11 กันยำยน 2560 ณ 
ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

 
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์     

ทับซ้อน 
1. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมำณ 2560 
2. บันทึกเสนอขอปรับปรุงคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจ ำปี
งบประมำณ 2559  เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้ถือปฏิบัติ โดยสอดคล้อง
กับผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนแนวทำงกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ 

4. รำยงำนกำรประชุมของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 
 EB 10  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 
 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เพื่อน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 มีกำรด ำเนินกำร  แต่งต้ังคณะท ำงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 และด ำเนินกำร ดังนี้ 
      1. มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  
      2. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน เพื่อปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
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      3. มีกำรเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไขกำรด ำเนินงำน เพื่อปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
      4. ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ดังนี้ 
             4.1 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 และเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  
            4.2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560  และเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
 ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (เป็นโครงกำรท่ีหน่วยงำนด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 1 และไตรมำสท่ี 2  
ของปีงบประมำณ พ.ศ.2560) 
 1. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1.1 แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
  1.2 น ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มำเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี 2560 
  1.3 วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค และน ำข้อเสนอแนะจำกสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปี 2559 ในกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับควำมพร้อมและบริบทในปัจจุบัน 
  1.4 มอบหมำยให้คณะกรรมกำร จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรเพื่อน ำมำบรรจุลง        
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
  1.5 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำให้แผนปฏิบัติ กำรมี
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ 
  1.6 จัดท ำรูปเล่มเอกสำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ฉบับ
สมบูรณ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
  1.7 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
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                2. กำรจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 29 และมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
                    2.1 แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  และบุคลำกรจำกโรงเรียน 
                    2.2 ประชุมคณะท ำงำนเพื่อมอบหมำยภำรกิจท้ังในส่วนของกำรประเมิน EBIT และ
กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนสรุปตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในรูปแบบรำยงำนกำรวิจัย โดยเน้นกำร
มีส่วนร่วม มีกำรแลกเปล่ียนและสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศซึ่งกันและกัน 
                          2.2.1 สรุปรำยงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล                 
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
                          2.2.2 สรุปรำยงำนกำรจัดนิทรรศกำรน ำเสนอและสรุปผลกำรด ำเนินงำน               
ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต”        
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
                    2.3 น ำข้อมูล สำรสนเทศ จำกกำรด ำเนินงำนและกำรสรุปรำยผลกำรด ำเนินงำน/
โครงกำร มำรวบรวมและเรียบเรียง ให้มีควำมสอดคล้องและสมบูรณ์ 
                    2.4 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำให้เอกสำรสรุปรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ 
                    2.5 จัดท ำรูปเล่มเอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
                    2.6 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
                    2.7 น ำเอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ต่อไป  
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 ค าถาม EB 11 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 ได้มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำท่ีใน
หน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรท่ีโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 
 1.ต้ังคณะกรรมการทีมประสาน 
  1.1 ประชุมวำงแผนกำรขับเคล่ือนโครงกำร (เขตสุจริต) อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  1.2 ด ำเนินกำรขับเคล่ือนโครงกำร (เขตสุจริต) 6 โครงกำร 20 กิจกรรม 
  1.3 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 2. แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการบริหารงานส านักงานที่มีคุณธรรมความ
โปร่งใสในระบบราชการ โดยมีวัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ท่ีเอื้อต่อกำรสุ่มเส่ียงกำรทุจริตในองค์กร 
  2.2 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
  2.3 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องนโยบำยองค์กร กฎระเบียบต่ำง ๆ 
  2.4 เพื่อกำรท ำงำนเป็นทีมและร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหำขององค์กร 

  2.5 เพื่อกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้เกิดควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
  2.6 เพื่อกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
มัธยมศึกษำเขต 29 
  2.7 เพื่อให้มีกลไกกำรตรวจสอบค ำร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต 
  
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1. บุคลำกรแต่ละกลุ่ม ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 ปรึกษำ
เกี่ยวกับภำระงำนในกลุ่มท่ีได้ด ำเนินกำรแล้ว และผลกำรด ำเนินงำนรวมท้ังปัญหำ อุปสรรคต่ำง ๆ 
รวมท้ังภำระงำนจะต้องด ำเนินกำรต่อไป สรุปและเตรียมข้อมูลเพื่อน ำเสนอในกำรประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง 
  2. ประธำนคณะกรรมกำรน ำเสนอข้อมูลท่ีเตรียม ในข้อ 1 เสนอในท่ีประชุมพบปะ
พูดคุยกัน  เดือนละ 1 ครั้ง 
  3. สมำชิกกลุ่มแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น รับฟังประเด็นของทุกกลุ่มบำงประเด็นต้อง
ร่วมพิจำรณำ 
  4. น ำผลกำรประชุมบันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำแนว
ทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ 
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 ประเด็นกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 
  1. แนวโน้มสถำนกำรณ์ท่ีเอื้อต่อกำรสุ่มเส่ียงกำรทุจริตในองค์กร 
  2. ขำดกำรติดตำม ควบคุมและตรวจสอบจนกลำยเป็นช่องโหว่ ให้มีกำรทุจริตกัน
เกิดขึ้นในองค์กร 
  3. กำรมองข้ำมถึงปัญหำกำรทุจริตในองค์กรท้ัง ๆ ท่ีทรำบ จนกลำยให้เป็นปัญหำ
ลุกลำมในองค์กร 
  4. กำรหำแนวทำงมำตรกำร แนวทำงแก้ไข 
 ผลกำรประชุม 
  1. ควรมีกลไกกำรตรวจสอบค ำร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต 
  2. ควรมีกำรจัดท ำคู่มือป้องกันกำรทุจริตในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมกรอบงำน 
  3. ควรจัดกิจกรรม กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำล 
  4. ควรจัดกิจกรรม พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพม.29 
  วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จำกผู้รับบริกำร ของ สพม. 29 
 กำรด ำเนินงำน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินเดือนพฤษภำคมและรำยงำนผลต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

 
2. การส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อประเมินการบริการ

ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 จึงได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึง

พอใจใน                    กำรรับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ เพื่อน ำข้อมูลมำประเมินกำรบริกำรท่ีมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร 2 สำย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้
แบบสอบถำม EIT และกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน จ ำนวน  18  โรงเรียน  
ในระหว่ำงวันท่ี 4 – 6 กันยำยน  2560 จ ำนวน  3  รำยกำร  ดังนี้ 

2.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจการบริการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานของบุคลากร ใน 6 กลุ่มและ 1 หน่วยงาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29  
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ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเพื่อประเมินกำรบริกำรท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งในใน
กำรท ำงำนของบุคลำกรในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  6 กลุ่ม และ 1 
หน่วย  ซึ่งสำมำรถน ำมำสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเพื่อประเมินกำรบริกำรท่ีมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน 6 กลุ่ม และ 1 หน่วย ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 29 ดังนี ้
 1.กลุ่มอ านวยการ 
 ปัญหาการท างาน 
 1) กำรติดต่อหรือส่งงำนในภำคเช้ำ 08.00 น. เจ้ำหน้ำทียังไม่มำ พักกลำงวันเจ้ำหน้ำท่ีมำ
ท ำงำนบ่ำยโมง และหลังเวลำเลิกงำนไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีรับเอกสำร  
 2) กำรส ำเนำหนังสือ ต้องไปถ่ำยส ำเนำนอกเขตพื้นท่ี ระยะทำงไกล 
 3) กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำท่ี  และกำรด ำเนินกำรแต่ละเรื่องใช้เวลำนำน หรือปล่อยให้รอนำน  
บำงอย่ำง สพม. มีข้อมูลแต่ไม่อ ำนวยควำมสะดวกให้ เช่น ต้นเรื่องท่ีส่งจำก สพม. แต่ให้ครูกลับไปเอำ
ท่ีโรงเรียน ท ำให้เสียเวลำ เสียค่ำเดินทำง    
 4) กำรส่ือสำรไม่ทันทันสมัยไม่สอดคล้องกับยุคบริหำร 4.0 ขำดควำมชัดเจนในกำรส่ือสำร                             
E-Office ตอบกลับล่ำช้ำหรือไม่ตอบกลับเลย และกำรรับส่งหนังสือหำยเอกสำรกำรส่งใช้ เช่น กำรเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำน 
และขอเล่ือนวิทยฐำนะกำรประสำนงำนอบรมพัฒนำครู (คูปอง) มีปัญหำควำมล่ำช้ำ ไม่ชัดเจน   
 5) กำรลงรับหนังสือรำชกำรไม่ค่อยกระตือรือร้นบำงครั้งเจ้ำหน้ำท่ีไม่ค่อยสนใจครูท่ีมีติดต่อ
งำน ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีถำมไถ่ผู้มำติดต่องำนท ำให้ครูผู้ติดต่องำนไม่รู้จะไปห้องไหน ให้ผู้ติดต่องำน
รอนำน มำติดต่อรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง จึงส ำเร็จ   
 6) กำรลงทะเบียนรับหนังสือจำกระบบสู่งำนอื่นๆ ท่ีรับผิดชอบช้ำ/เปิดอ่ำนแต่ไม่ Print out 
ท ำให้งำนฝ่ำยอื่นๆ ช้ำ และกำรส่ือสำรไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ กำรรับส่งหนังสือมีปัญหำ 
 7) กำรเข้ำระบบ amss ครูหลำยคนเข้ำไม่ได้ แม้จะส่งช่ือและเลข 13 หลักให้เขตพื้นท่ีฯ แล้ว                 
 8) ตู้รับเอกสำรของเขตพื้นท่ีมีขนำดเล็กรับเอกสำรรำยงำนเป็นเล่ม ๆ ไม่ได้ และไม่มีกุญแจ
ล๊อคเกรงว่ำเอกสำรท่ีส่งจะสูญหำย 
 9) กำรแจ้งหนังสือให้ปฏิบัติกระช้ันชิดมำกเกินไป ไม่มีเวลำให้ทำงโรงเรียนเตรียมกำร ขำด
ระบบ กำรรับส่งหนังสือท่ีเป็นระบบและให้ควำมเช่ือมั่นกับผู้ติดต่อรำชกำร  งำนรับหนังสือไม่ติดต่อ
ประสำนงำนกับงำนอื่น เช่น โรงเรียนน ำส่งเงินประกันสัญญำ แต่งำนกำรเงินเขตฯ แจ้งว่ำโรงเรียนไม่
ส่งเงิน เป็นต้น   
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 10) บำงวันฝ่ำยบริหำรไม่มีผู้รักษำกำรณ์คุณครูเดินทำงไป-กลับ 200 กม. เพื่อน ำหนังสือแต่
ไม่มีคน   เซ็นหนังสือให้ ควรเพิ่มโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้แต่ละงำนเพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ข้อมูล 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำให้ค ำแนะผู้มำติดต่อรำชกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อ
ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ  กำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของเขตพื้นท่ีในหลำกหลำยช่องทำง ควร
จัดระบบส่งและรับเอกสำร  
 2) ควรจัดเวรเจ้ำหน้ำท่ีในกลุ่มรับหน้ำท่ีตอนเช้ำ ช่วงพักกลำงวันและช่วงหลังเลิกงำนเพรำะ
โรงเรียนอยู่ไกล ใช้เวลำในกำรมำเขตพื้นท่ีมำกและ ค่ำน้ ำมันส้ินเปลือง 
 3) ควรมีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้บริกำรและเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ   
 4) ควรส่ือสำรรวดเร็ว ตรงประเด็นและชัดเจนควรท ำงำนด้วยควำมกระตือรือร้นปรับบุคลิก
เจ้ำหน้ำท่ีให้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน สอบถำมผู้มำติดต่องำนและ
ด ำเนินกำรให้รวดเร็ว  ควรด ำเนินกำร One Stop Service และจัดบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับ
หน้ำท่ี     
 5) ควรด ำเนินกำรให้ครูทุกคนเข้ำระบบ amss ได้ควรเพิ่มเส้นทำงติดต่อหลำยทำงโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยก่อนเดินทำงไปติดต่อโดยตรงตู้รับเอกสำรของเขตพื้นท่ีควรมีขนำดใหญ่ท่ีจะรับ
เอกสำรรำยงำนเป็นเล่ม ๆ ได้ ควรมีกุญแจล๊อคด้วย และกล้องวงจรปิดถึงตู้รับเอกสำร 
      6) ควรมีกำรตรวจสอบเอกสำรกำรลงทะเบียน ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของกำรลง
หนังสือในระบบให้ทันตำมเวลำมำท ำงำนให้ตรงเวลำ มีระบบท่ีดีในกำรติดต่อประสำนงำน เอกสำรทุก
อย่ำงควรมีกำรจัดท ำส ำเนำไว้ให้เป็นระเบียบในแต่ละโรงเรียน และมีกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและ
จ ำนวนแผ่นและมีหลักฐำนกำรรับเอกสำรซึ่งเกี่ยวกับหลักฐำนงำนกำรเงินและงำนบุคคล       
      7) ควรมีระบบสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรติดต่อรำชกำร อยำกให้มีคนรักษำกำรณ์ในเขตฯ 
อย่ำงน้อย 1 คน คุณครูจะได้ไม่เสียเวลำเดินทำงหลำยรอบ ใส่ใจทุกเอกสำร เก็บเอกสำรให้เรียบร้อย 
เพิ่มจุดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในกำรให้บริกำร 
 2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ปัญหาการท างาน 
 1) ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ กำรตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ (ครูคูปอง) ไปติดต่อหรือส่ง
งำนเช้ำเจ้ำหน้ำทียังไม่มำ พักกลำงวันเจ้ำหน้ำท่ีมำท ำงำน 13.30 น. และตอนเลิกงำนไม่มีเจ้ำหน้ำท่ี
รับเอกสำร   
 2) กำรก ำหนดกำรจ่ำยอบรมครูคูปอง (10,000) เรื่องรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำเดินทำงไม่ตรง
กับควำมจริงเนื่องจำกโรงเรียนไม่มีรถประจ ำทำงผ่ำน   
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 3) กำรโอนเงินสวัสดิกำรไม่มีกำรแจ้งให้เจ้ำตัวทรำบ และกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรของครู
หำยติดตำมไม่ได้เป็นบำงคน และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำรล่ำช้ำ 6–7 เดือน ท ำให้เกิดปัญหำควำม
ไม่แน่ใจว่ำเรื่องมีควำมเคล่ือนไหวอย่ำงไร 
 4) กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินบำงคนน้ ำเสียงกระด้ำงเกินไป และเจ้ำหน้ำท่ีบำงคนขำด
จิตอำสำด้ำนกำรบริกำร  
 5) มีควำมผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเช่นเงินเดือนผิดไม่มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนในกำรเบิก
จ่ำยเงินแต่ละประเภท เจ้ำหน้ำท่ีมีน้อย และควำมช ำนำญมีน้อย เอกสำรเรื่องเดียวกัน เช่น ส่งเรื่องยืม
เงินเวลำล้ำงเงินยืมต้องส่งเอกสำรแนบใหม่ไม่มีกำรส่งต่อกันท้ังท่ีท ำงำนห้องเดียวกันงำนเดียวกัน 
เงินเดือนของลูกจ้ำงยังช้ำอยู่และบำงคนยังไม่ได้เลย   
 6) เจ้ำหน้ำท่ีไม่รับโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำท่ีท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยของโรงเรียนหำยบ่อย ไม่มีควำม
ชัดเจนว่ำส่งเบิกจ่ำยแล้วเมื่อไรได้เงิน เจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถตอบค ำถำมได้หรือตอบไม่ตรงประเด็น  
 7) ส่งเอกสำรหำยแล้วไม่รับผิดชอบ  เอกสำรส่งไปไม่ครบทำงเขตไม่ติดต่อแจ้งกลับให้
ด ำเนินกำรแก้ไขซึ่งท ำให้ล่ำช้ำ ตอบค ำถำมไม่ชัดเจนและไม่ช้ีแจงรำยละเอียดในกรณีมีข้อสงสัย 
 8) กำรหักเงินเดือนเพื่อช ำระหนี้ธนำคำรหักวันท่ี 28 สิงหำคม 2560 แต่ไม่น ำเข้ำธนำคำร ท ำ
ให้ธนำคำรทวงเจ้ำตัว กำรหักเงินออมทรัพย์ มีบำงคนบันทึกว่ำจะส่งเองโดยไม่ให้หัก  
 9) กำรหักภำษีแต่ละเดือนไม่ตรงกัน  ไม่มีกำรช้ีแจงกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลกรณีรหัส
อุปกรณ์แพทย์นอกรำยกำรท่ีโรงพยำบำลรัฐเบิกได้ 
 10) กำรเบิกจ่ำยเงินให้ผู้รับเหมำไม่ได้ 3 เดือนแรก แต่ได้ 3 เดือนหลัง  
 11) สพม. ไม่ค่อยจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบใหม่ ๆ   
 12) ค่ำเบิกค่ำรักษำพยำบำลและสวัสดิกำรศึกษำบุตรปีกำรศึกษำ 2560 ยังไม่ได้ท ำให้เกิด
ควำมเดือดร้อน  และกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลไม่สำมำรถตรวจสอบได้  กำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์
ค่อนข้ำงท่ีจะติดต่อยำกไม่ว่ำจะเป็นทำงโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์ส ำนักงำน 
 13) กำรเบิกจ่ำยเงินประกันสัญญำล่ำช้ำ เงินตกเบิกบำงครั้งมีควำมผิดพลำด ไม่ได้รับเงิน                 
หรือได้รับไม่ครบตำมจ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินท่ีโรงเรียนไม่ได้จบกำรเงินบัญชีโดยตรง และกำร
เบิกจ่ำยสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตรและค่ำรักษำพยำบำลล่ำช้ำไม่เป็นปัจจุบัน   
 14) กำรลงนำมรับรองเอกสำรกำรเงินบำงครั้งผู้มีอ ำนำจลงนำมไม่อยู่   
 15) กำรท ำเงินเดือนล่ำช้ำ ระบบเอกสำรไม่ชัดเจน ขั้นตอนเยอะ พบปัญหำไม่แจ้งเจ้ำของ
เรื่องทันที  และกำรโอนเงินท้ังเบิกผิดคนแล้วให้ไปตำมเรื่องเอง เจ้ำหน้ำท่ีเยอะ แต่งำนล่ำช้ำต้องรอ
นำน หักเงินเดือนผิดบอกว่ำเป็นเรื่องของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
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 16) กำรแจ้งข่ำวสำรกำรพิจำรณำอนุมัติล่ำช้ำ จัดเก็บเอกสำรไม่เป็นระบบ บุคลำกรขำด
จิตส ำนึกในกำรให้บริกำร(ท ำงำนแทนกันไม่ได้) และกำรหักเงินออมทรัพย์ซึ่งมีบำงท่ำนท ำบันทึกว่ำจะ
ส่งเองโดยไม่ให้หัก 
 17) กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ กำรให้บริกำรไม่ดีขำดกำรแนะน ำช่วยเหลือโดยเฉพำะโครงกำรประชุม
ทวิศึกษำท่ีโรงแรมเอวำน่ำ วันท่ี 17-18 ก.พ.2560  งบ สพฐ. โอนให้เขตแล้ว   
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีควำมรวดเร็วในเรื่องกำรเบิกค่ำสวัสดิกำรเช่นค่ำเล่ำเรียนบุตร ค่ำรักษำพยำบำลควร
แจ้ง กำรโอนให้เจ้ำตัวรู้ด้วย ควรท ำเป็นเอกสำรส่งเข้ำช่องรับหนังสือของโรงเรียน ควรจัดงบประมำณ
ลงโรงเรียนโดยตรงตำมรำยหัว และกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำศึกษำบุตร 
อยำกให้รวดเร็ว  มีกำรตรวจสอบและเร่งด ำเนินกำร 
 2) ควรมีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกขั้นตอนและเอกสำรกำรเบิกจ่ำยในแต่ละประเภทเบอร์
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ท่ีสะดวก  กำรเบิกจ่ำยควรมีกำรแจ้งเป็นระบบชัดเจนจัดให้มีแผนผัง กำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นระบบ  กำรช้ีแจงหรืออธิบำยกรณีกำรเบิกจ่ำยนอกรำยกำรท่ีเป็นกรณีจ ำเป็น   
 3) มีกรอบระยะเวลำในกำรเบิกจ่ำยค่ำสวัสดิกำรให้ชัดเจนและแจ้งอุปสรรคปัญหำให้โรงเรียน
รับทรำบด้วย มีระบบกำรเบิกจ่ำยเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน และกำรแจ้งเงินเมื่อได้รับอนุมัติหรือโอน 
และด ำเนินงำนโปร่งใสตรวจสอบได้   
 4) ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน ปรับกำรให้บริกำร กำรพูดจำควรเพิ่ม/ใช้ปิยวำจำในกำรบริกำร                   
และพัฒนำบุคลำกรให้มีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร 
 5) กำรหักเงินช ำระหนี้ธนำคำรควรส่งธนำคำรให้เร็วเพรำะถ้ำเลยวันธนำคำรคิดดอก เบี้ย
รำยวัน มีกำรตรวจสอบและแจ้งเจ้ำตัวท่ีได้รับเงินตกเบิก และแนบแบบฟอร์มกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ทุก
โรงเรียนได้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน   

 6) มีกำรแสดงข้อมูลให้สำธำรณชนทรำบเพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร 
เผยแพร่จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบใหม่ ๆ เช่น กำรเงิน พัสดุ ควรมีกำรอบรมให้ครูรู้ครู
กำรเงินและพัสดุโรงเรียน มีกำรติดตำมและช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง 

  7) เจ้ำหน้ำท่ีควรมีจิตอำสำตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน และมีเอกสำรตัวอย่ำง
ในกำรเขียน 

 8) กำรเขียนแบบรำยงำนต่ำงๆ ในขั้นตอนของกำรส่งหลักฐำนเจ้ำหน้ำท่ีของเขตควร
ตรวจสอบทุกครั้งและลงหลักฐำนกำรรับหนังสือเอกสำรส ำคัญ และมีหนังสือส่งถึงโรงเรียนให้ทรำบว่ำ
เอกสำรท่ีส่งไม่ครบแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
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 9) กำรลงนำมในเอกสำรรับรองกำรเงินควรมีผู้แทนท่ีมีอ ำนำจอยู่ลงนำม อยำกให้
เบิกจ่ำยตรงทุกเดือน เช่น วันท่ี 24 ทุกเดือนเป็นต้น  ควรส่ือสำรด้วย Social network / e-mail / 
Line app / Messenger   

  10) ควรท ำงำนเช่ือมโยงกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ควรปฏิบัติกำรหักเงินออมทรัพย์
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ปัญหาการท างาน 
 1) แฟ้ม กพ.7 กำรจัดกำรเอกสำรไม่เป็นปัจจุบันกำรรับรองเอกสำรยังไมมีผู้รับผิดชอบ ไม่มี
เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรหำ กพ.7  ต้องเสียเวลำหำเองใช้เวลำนำนมำกเพรำะไม่คุ้นชินกับกำรจัดระบบ
เอกสำรและกำรจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบควรเป็นหมวดหมู่  กำรขอหลักฐำนแต่ละบุคคลไม่สะดวก  
ไม่มีบริกำรถ่ำยเอกสำรต่ำงๆ  
 2) กำรส่งเอกสำรขอเล่ือนวิทยฐำนะ กำรบรรจุแต่งต้ัง กำรขอย้ำยมีปัญหำแจ้งกลับว่ำเอกสำร
ไม่ครบบำงกรณีล่ำช้ำไม่ทันกำร  และกำรเล่ือนวิทยฐำนะท้ังแบบเก่ำและใหม่ควรมีขั้นตอน
รำยละเอียดแจ้งให้ทรำบทำงหน้ำเว็บ 
 3) เอกสำรกำรแต่งต้ังกำรประเมินครูผู้ช่วย กำรเล่ือนวิทยฐำนะสูญหำยและล่ำช้ำเมื่อมี กศจ.  
กำรประสำนงำนเรื่องย้ำยกับ กศจ. กำรแต่งต้ังครูท่ีโอนย้ำยมำจำก อบจ.มีควำม ล่ำช้ำท ำให้เสีย
โ อ ก ำ ส  
ขำดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ  
 4) กำรส่งงำนแล้วงำนสูญหำยไม่ส่งต่อผู้เกี่ยวข้องเรื่องท่ีส่งไปแล้วไม่ด ำเนินกำร 3 เดือน ยังไม่
มีด ำเนินกำรต้องไปอีกรอบและไม่ค่อยรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนบุคคล  
 5) กำรจัดเก็บเอกสำรของโรงเรียนท่ีส่งมักสูญหำยไม่มีกำรส ำเนำเอกสำรไว้ บุคลำกร 
มีน้อยไม่เพียงพอให้บริกำรให้ค ำแนะน ำไม่ท่ัวถึงและไม่ชัดเจน เอกสำรในห้องบุคคลควรเก็บเข้ำล็อก
เกอร์หรือตู้ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6) กำรบริกำรเอกสำรประกอบกำรประเมินขำดกำรให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกำรขออนุญำต 
เช่น กำรส่งเอกสำรขออนุญำตศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ  ส่งฟอร์มให้กรอกข้อมูลส่วนใหญ่เป็น pdf 
ขำดควำมชัดเจนกำรไปรำชกำรออกค ำส่ังของเขตไม่ทันเวลำ และครูมำติดต่องำนยืนส่งเอกสำรนอก
ห้องแอร์ 
 7) กำรท ำบัตรข้ำรำชกำรล่ำช้ำส่งท ำกว่ำจะได้เป็นเดือน ๆ บำงครั้งบอกว่ำบัตรยังไม่มำ ถ้ำ
เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนบำงงำนไม่อยู่จะไม่มีใครในเขตด ำเนินกำรแทนเลย ข้อมูลครูท่ีผ่ำนกำรอบรม 
TEPE Online ไม่ถูกต้องควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเล่ือนวิทยฐำนะ 
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 8) กำรติดต่อประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีค่อนข้ำงท่ีจะไม่เป็นกัลยำณมิตร ขำดจิตอำสำกำร
ให้บริกำร  กำรต้อนรับแขกหรือบุคคลท่ีเข้ำไปเขตบำงท่ำนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสท ำให้ผู้ไปใช้บริกำรไม่
สะดวกใจในกำรติดต่อและกำรบริกำรไม่ประทับใจครูไม่อยำกมำติดต่องำน 
 9) กำรแก้ไขค ำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีมีควำมคลำดเคล่ือนล่ำช้ำและเรื่องกำรปรับเงินเดือน  
ครูบรรจุ 4+1 กับ 5 ปี กำรนับ 4+1 เขตอื่นได้ แต่ สพม.29 ไม่ได้ 
 10) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่เป็นปัจจุบัน (ร.ร.ส่งรำยงำนแล้ว) หนังสือรำชกำร Amss ส่ง
วันนี้ 4 โมงเย็น พรุ่งนี้ให้ส่งเขต (ไม่ทัน) ท ำให้โรงเรียนเสียโอกำสหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนท ำให้ขำด
โอกำสของโรงเรียน   
 11) เจ้ำหน้ำท่ีเลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำรกำรประสำนงำนภำยในองค์กรไม่ดูแลผู้มำติดต่อ
งำน เช่น ไปส่งงำนแต่เจ้ำหน้ำท่ีไม่อยู่ ก็ไม่รับงำนแทนหรือประสำนให้เจ้ำหน้ำท่ีเขตเล่นไลน์กับเฟซบุ๊ค
ไม่ค่อยสนใจผู้ไปติดต่องำน 
 12) ปัญหำกำรติดต่อส่ือสำรทำงโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นปัจจุบันโทรไม่ติด/ติดต่อ
ไม่ได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) บริกำรแบบฟอร์ม แบบรำยงำนต่ำง ๆ อย่ำงพอเพียง อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอส ำเนำ 
กพ.7 ควรตรวจนับเอกสำรและเซ็นรับโดยเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ส่งควรลดขั้นตอนกำรขอเอกสำรกพ.7 เพื่อ
ประกอบกำรเล่ือนวิทยฐำนะ กำรขอย้ำยให้ปรับปรุงขั้นตอนไม่ให้เจ้ำตัวมำขอ กพ.7 มีตัวอย่ำง
แบบฟอร์มให้สำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 2) ควรให้ระบบออนไลน์ amss หรือเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ี เพิ่มระบบเครือข่ำย ICT จัดระบบกำรเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้บริกำรให้เป็นระบบปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสำร ส ำเนำเอกสำรส่งไว้เป็นโรงเรียนและเป็นรำย
เดือน 
 3) ควรมีอัตรำเจ้ำหน้ำท่ีเพิ่มขึ้น จัดให้มี Flow chat ระบบกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจนระบุ
ขั้นตอนกำรท ำงำนของแต่ละเรื่องให้ชัดเจน มีระบบกำรให้บริกำรท่ีดียิ่งขึ้น เจ้ำหน้ำท่ีควรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับครูผู้รับบริกำร มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 4) ควรจัดเอกสำรให้พร้อมส ำหรับค้นหำข้อมูลบำงประกำรผิดต้องแก้ไขเจ้ำหน้ำท่ีควรอธิบำย
และแนะน ำผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจจนกระจ่ำง และมีกำรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและใน
กลุ่มงำนควรมีผู้รับผิดชอบแทนกันได้หรือแต่ละงำนควรมีหลำยคน  มีระบบกำรให้บริกำรท่ีดียิ่งขึ้นและจัดให้
มีสถำนท่ีรับถ่ำยเอกสำร   
 5) ควรจัดอบรมให้ควำมรู้คณะครูและผู้บริหำรในกำรเล่ือนวิทยฐำนะ ควรด ำเนินกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะให้เร็วกว่ำนี้  ควรจัดอบรมเกี่ยวกับงำนบุคคลอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง                       
ท ำงำนเช่ือมโยงกำรหักเงินเดือนกับกลุ่มกำรเงิน  
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 6) กำรพัฒนำครูตำมโครงกำร 10,000 บำท  ควรมีกำรอบรมทบทวนงำนตำมหลักเกณฑ์ใหม่
เพื่อให้มีควำมเข้ำใจตรงกันมีกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรประสำนงำนกับสถำนท่ีจัดอบรม และ
ควรจัดท ำแนวปฏิบัติในกำรประเมินครูผู้ช่วย  
 7) ควรให้ครูผู้มำติดต่อส่งงำนเข้ำมำนั่งในห้องแอร์ ควรส่งฟอร์มเป็นไฟล์ word และจัดท ำ
รำยละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดท่ีกรอกข้อมูล 
 8) ควรจัดระบบงำนเป็นระบบและรวดเร็ว อยำกให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรในสังกัดให้มีควำมรู้ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ จัดหำช้ันวำงล็อกเกอร์ใส่เอกสำรให้เรียบร้อย 
 9) ควรพูดด้วยน้ ำเสียงท่ีน่ำฟังและหน้ำตำท่ียิ้มแย้ม ภำพรวมเขตมีหน้ำท่ีบริกำรโรงเรียนแต่
เวลำไปติดต่องำนไม่ให้เกียรติตนเหมือนเรำเป็นตัวปัญหำ แต่ควำมรู้สึกครูอยำกให้เป็นมิตรมำกกว่ำ 
 10) กำรขอมีบัตรข้ำรำชกำรขอให้เสร็จภำยในวันท่ีไปติดต่อเพรำะโรงเรียนอยู่ไกลจะไม่
สะดวกใน กำรไปติดต่อ สพม.29 บ่อยครั้ง 
 11) ควรปรับระบบอินเตอร์เน็ต สพม.29 กรณีให้ครูไปประชุมกรอกข้อมูล 
 12) ควรน ำระบบสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มงำน/งำนขึ้นเวปไซต์เพื่อติดต่อประสำนงำนงำน
สำรสนเทศของบุคคลควรมีมำตรฐำน กำรตรวจสอบและกำรเรียกใช้ได้ง่ำย 
 13) หนังสือจำกเขตควรระบุ ผู้รับผิดชอบ และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ีใช้ในกำรติดต่อ
ประสำนงำน น่ำจะมีลิงค์ประชำสัมพันธ์หรือขั้นตอนกำรท ำงำนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในกำรท ำงำน 
 14) กำรขอมีบัตรข้ำรำชกำรขอให้เสร็จภำยในวันท่ีไปติดต่อ (One Stop Service) 
 15) โต๊ะเจ้ำหน้ำท่ีควรมีป้ำยช่ือและบอกหน้ำท่ีในแต่ละกลุ่มด้วย อยำกให้แนะน ำกำรท ำงำน
หรือเสนอแนะกำรติดต่องำนกับครูท่ีไปติดต่องำนครูท่ีมำติดต่องำนในวันนั้นถ้ำไม่ส ำเร็จให้ก ำหนดวันส ำเร็จให้
ชัดเจน 
 
 4. กลุ่มนโยบายและแผน 
 ปัญหาการท างาน 
 1) กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำไม่ตรงเวลำและมีขั้นตอนเยอะอำจท ำให้รำยกำรจ่ำยไม่ตรง
ตำมเวลำกับผู้รับจ้ำง เอกสำรด ำเนินกำรไม่ทันตำมก ำหนดกำรจัดสรรงบประมำณบำงโครงกำรยัง
เลือกปฏิบัติ เอกสำรส ำคัญในกำรด ำเนินงำนมีน้อยแจกไม่ท่ัวถึง ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่
เข้มข้น  
 2) กำรส่ือสำรกำรให้ข้อมูลกำรแจ้งหนังสือรำชกำรงำนนโยบำยและแผนล่ำช้ำแต่พอจะให้
โรงเรียนรำยงำนต้องให้โรงเรียนส่งข้อมูลเร็วๆ 
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 3) กำรขอข้อมูลและกำรกรอกข้อมูลซ้ ำซ้อน ขอบ่อยมำก กำรกรอกข้อมูลเยอะและกระช้ัน
ชิด กำรส่งข้อมูลเดียวซ้ ำหลำยรอบ เช่น DMC คัดกรองนักเรียนยำกจนเย่ียมบ้ำน เจ้ำหน้ำท่ีให้ข้อมูล
ไม่ชัดเจน 
 4) กำรประสำนแผนงำนในเว็บไซต์ เช่น DMC (ข้อมูล 10 มิ.ย.) และ CCT (ควำมยำกจน) 
 5) กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ระบบติดตำมออนไลน์ กำรวำงแผนและกำร
ด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผน จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ 
 6) แจ้งกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปีไม่ชัดเจน เช่น กำรก ำหนดส่ง กำรสรุปรำยงำน
ประจ ำปีและแผนงำนบำงครั้งต้องท ำเพิ่มเติมแผน สพม.29 กับแผนโรงเรียนไม่ตรงกัน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรเพิ่มบุคลำกรในกำรท ำงำน เพิ่มอัตรำก ำลังให้เพียงพอต่อกำรรำยงำนและงำนต่ำง ๆ 
ควรส่งเอกสำรให้รวดเร็วเพื่อท่ีจะให้ทำงโรงเรียนได้มีเวลำจัดท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 
 2) ควรมีควำมโปร่งใสในกำรจัดสรรงบประมำณในบำงโครงกำรให้เวลำในกำรจัดท ำ
รำยละเอียดควรจัดสรรงบประมำณให้มำกขึ้น แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นรูปธรรม 
จัดระบบกำรกรอกข้อมูลควรโอนงบให้ตรงเวลำและมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน 
 3) ควรจัดส่งเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับแผนให้ทุกโรงเรียน 
 4) ควรแจ้งทุกโรงเรียนในกรณีมีงบประมำณและมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำท่ีควรลง
โรงเรียนดูสภำพจริงให้สอดคล้องกับควำมขำดแคลนของแต่ละโรงเรียนและให้เวลำในกำรจัดท ำ
รำยละเอียด  
 5) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำโครงกำรแผนปฏิบัติกำรโดยกำรลงมือปฏิบัติจริง
จัดส่งเอกสำรส ำคัญเกี่ยวกับแผนให้ทุกโรงเรียนและควรก ำชับกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมแผน 
 6) ควรก ำหนดเวลำให้แน่ชัดในกำรส่งเอกสำรส ำคัญในเรื่องเร่งด่วน ควรมีกำรแจ้งล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3-5 วันและมีเอกสำรช้ีแจงแนวกำรปฏิบัติขั้นตอนต่ำง ๆ ให้ชัดเจน 
 
 7) จัดระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บให้เป็นระบบมีฐำนข้อมูลของโรงเรียน ใช้ข้อมูลในกำรจัดสรร
งบประมำณให้มำกกว่ำนี้ มีระบบในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแบ่งปันข้อมูลเพื่อลดขั้นตอน 
 8) ควรแจ้งกำรโอนงบประมำณก่อนครบก ำหนดหลำยวัน (แจ้งเดิมล่ำช้ำ) จัดท ำปฏิทิน                       
แผนกำรปฏิบัติงำน อยำกให้พิจำรณำงบประมำณในแต่ละโครงกำรบำงโครงกำรใช้เงินงบประมำณ
เยอะมำกแต่ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนกับครูมีน้อยไม่เหมำะสมกัน 
 9) ควรมีโปรแกรมหลักหรือสำมำรถดึงข้อมูลท่ีซ้ ำซ้อนไม่ต้องมำกรอกใหม่หลำยรอบ 
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 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ปัญหาการท างาน 
 1) กำรจัดอบรมวันรำชกำรท ำให้เสียเวลำสอนนักเรียนหนังสือแจ้งอบรมล่ำช้ำ ท ำให้เสีย
โอกำสในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม บำงโครงกำรก ำหนดเวลำและสถำนท่ีไม่เหมำะสม วิทยำกรไม่
หลำกหลำย 
 2) กำรรำยงำนผลให้ท ำเป็นรูปเล่ม ไม่สะดวกในกำรส่ง  
 3) ขำดกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและงบประมำณ 
 4) กำรติดตำมจำกเขตพื้นท่ีมีมำกเกินไปท ำให้โรงเรียนเสียเวลำในกำรสอนบำงโครงกำรไม่
ค่อยส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนหนังสือแจ้งให้บุคลำกรครู นักเรียนไปรำชกำรก ำหนดให้เบิกเฉพำะค่ำ
พำหนะไม่ให้เบิกค่ำเบ้ียเล้ียงท ำให้เสียสิทธิ์และล ำบำกในกำรปฏิบัติ 
 5) ส่งเสริมด้ำนทุนกำรศึกษำและกำรศึกษำต่อยังไม่มีข้อมูลพร้อม กำรจัดส่งรำยงำนกิจกรรม
ตำมโครงกำรไม่เพียงพอและโรงเรียนอยู่ห่ำงไกลต้องใช้เวลำจัดส่งเอกสำรนำนพอสมควรโรงเรียนมี
กำรประเมินมำกเกินไปกิจกรรมท่ีได้จำกเขตมีมำก และแจ้งเรื่องทุนนักเรียนช้ำและประกำศโรงเรียนท่ีได้รับ
ทุนไม่ถึงโรงเรียน 
 6) สพฐ. ก ำหนดให้มีกำรประเมินโรงเรียนบ่อยเกินไปก่อให้โรงเรียนมีภำระงำนมำกเกินไป                 
คุณภำพนักเรียนลดลง กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมำกเกินไปและโครงกำรของ สพฐ. และเขต
พื้นท่ีมีมำกเกินไปท ำให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีบุคลำกรน้อย  
 ข้อเสนอแนะ 
 1) กำรแจ้งหนังสือควรให้เวลำโรงเรียนได้มีเวลำตอบรับทัน กำรก ำหนดเวลำสถำนท่ีอบรม
และวิทยำกรควรมีควำมเหมำะสม   
 2) ควรให้ส่งไฟล์เอกสำรรำยงำนจะสะดวกกว่ำ และผู้รับผิดชอบควรอ่ำนงำนท่ีส่งและให้
ค ำแนะน ำอำจติดต่อทำงเมล์ 
 3) ควรปรับงบประมำณให้มำสนับสนุนด้ำนกีฬำด้วย 
 4) ควรจัดเพิ่มทุนกำรศึกษำและข้อมูลกำรศึกษำต่อให้มำกขึ้น เน้นส่งงำนทำง e-mail มำก
ขึ้น 
 5) ควรแจ้งกิจกรรมล่วงหน้ำมีเวลำเตรียมกำรและรำยงำนอย่ำงเพียงพอและควรท ำปฏิทิน
รำยภำคเรียน ควรน ำประกำศโรงเรียนท่ีได้รับทุนให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 6) กำรคัดเลือกโรงเรียนเพื่อประกวดประเมินฯ ควรมีเวลำให้โรงเรียนพอสมควรและในกำร
ไปรำชกำรควรระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยกำรจัดอบรมควรเล่ียงวันรำชกำร 
 7) ควรลดกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำให้โรงเรียนได้เลือกกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำม
บริบทของโรงเรียน โครงกำรของโรงเรียนขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ควรแตกต่ำงกัน 
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 8) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นระบบและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้ำก่อน
เสมอ 
 6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 ปัญหาการท างาน 
 1) กำรสอบโอเน็ตศูนย์สอบควรท ำหน้ำท่ีให้ครบ เช่น ก ำหนดห้องสอบโอเน็ตของศุนย์สอบ
ด ำเนินงำนล่ำช้ำ บำงงำนไม่ชัดเจน ต้องมีกำรประสำนงำนเรื่อย ๆ บำงโครงกำรผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
ศึกษำนิเทศก์ ประจ ำสหวิทยำเขตไม่ค่อยเข้ำโรงเรียน 
 2) กำรจัดอบรมบำงโครงกำรโต๊ะไม่เพียงพอ (กรณีจัดท่ีเขตพื้นท่ี) แจ้งกำรประชุม อบรม 
สัมมนำล่ำช้ำท ำให้เสียสิทธิ์ในกำรอบรมกำรจัดฝึกอบรมบำงโครงกำรขำดวิทยำกรเช่ียวชำญเฉพำะ
ด้ำน 
 3) โทรถำมเรื่องคำบสอนครูไม่ได้รับควำมชัดเจน และไม่ใช้ให้โรงเรียนท ำงำนให้ศึกษำนิเทศก์ 
 4) บำงครั้งกลุ่มนิเทศฯ ให้โรงเรียนท ำงำนให้ 
 5) กำรจัดสอบ Pisa นำนำชำติไม่มีงบประมำณในกำรจัดสอบและกำรรำยงำนข้อมูล GPA 
Student 2551 เหมือนโดนวำงไว้เฉยๆ 
 6) กำรติดตำมผลไม่เป็นไปตำมโครงกำร โรงเรียนไม่ได้รับกำรประเมินนิเทศ ติดตำมอย่ำง
สม่ ำเสมอเท่ำท่ีควรและขำดกำรนิเทศในช้ันเรียน กำรนิเทศ ติดตำม ไม่เป็นระบบไม่ชัดเจน 
 7) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นระบบและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้ำ
ก่อนเสมอและในบำงครั้งมีนโยบำยใหม่ ๆ กลุ่มนิเทศไม่ค่อยได้มำให้ค ำแนะน ำ 
 8) ควรมีกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 9) โครงกำรต่ำง ๆ ท่ีโรงเรียนปฏิบัติมำกเกินไปท ำให้โรงเรียนปฏิบัติตำมไม่ได้คุณภำพ เช่น 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริตควรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมไม่ให้มีควำมซ้ ำซ้อน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) อยำกให้ศึกษำนิเทศก์ออกนิเทศโรงเรียนบ่อยขึ้นไม่ใช่เข้ำไป Checklist หรือประเมิน 
และควรออกโรงเรียนมำกกว่ำจัดอบรมในบำงรำยกำร 
 2) ควรบูรณำกำรกำรจัดอบรมพัฒนำครูควรชัดเจนในบทหน้ำท่ีศูนย์สอบโอเน็ต 
 3) ควรเน้นโครงกำรท่ีส่งผลต่อห้องเรียนโดยตรงเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน 
 4) ระบบหนังสือรำชกำรบำงท่ีไม่ถึงโรงเรียน เพียงแต่แจ้งทำงไลน์มำกเกินไป 
 5) ควรจัดอบรมไม่ต้องมำกครั้ง แต่ให้เป็นผู้เช่ียวชำญเฉพำะเรื่องจริง ๆ 
 6) ควรมีควำมแม่นในระเบียบและให้ควำมกระจ่ำงในเรื่องคำบสอนของครู 
 7) ให้ต้ังงบประมำณในกำรสอบ Pisa 
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 8) ผู้รับผิดชอบช่วยสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีเหมือน ศน.สหวิทยำเขตอยู่ไหน มีผู้ประสำนงำนช่วย
ด้วย 
 9) ควรมีกำรติดตำมผลให้เป็นปัจจุบัน ควรจัดกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลอย่ำงน้อย 6 เดือน ต่อ 1 
ครั้ง 
 10) ควรมีกำรนิเทศให้ค ำแนะน ำโดยเฉพำะนิเทศรำยช้ันเรียนเพื่อทรำบจุดควรพัฒนำให้มี
กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนถึงในห้องเรียนไม่น ำครูออกมำพบในห้องประชุมเล็กและควร
ปรับปรุงระบบกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
 11) ควรแจ้งปฏิทินนิเทศกำรติดตำมให้ชัดเจน อยำกให้น ำผลจำกกำรสัมภำษณ์ไปแก้ปัญหำอย่ำง
จริงจัง 
 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ปัญหาการท างาน 
 1) กำรตรวจสอบภำยในไม่มีควำมต่อเนื่องทุกปี กำรตรวจสอบไม่เป็นไปตำมนัดหมำยท่ี
ชัดเจนและสพม. ไม่ค่อยแจ้งให้โรงเรียนทรำบเช็คยอดเงินเข้ำบัญชีร้ำนค้ำ 
 2) กำรตรวจสอบท่ีลงรำยละเอียดกำรจ่ำยเบี้ยเล้ียงครูไปอบรม 2 ใน 3 มีข้อเสนอแนะไม่
ชัดเจนยำกแก่กำรปฏิบัติเพรำะเอกสำรโครงกำรไม่ระบุว่ำเล้ียงอำหำรท ำให้ขัดแย้งกับผู้เข้ำอบรม 
 3) กำรตรวจสอบภำยในไม่เป็นไปตำมปฏิทินปฏิบัติงำน ไม่มีหน่วยตรวจสอบภำยในโรงเรียน 
 4) บุคลำกรในกำรท ำงำนไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำรท ำให้ขำดประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ
ติดตำมงำนภำยในองค์กร บุคลำกรในกำรท ำงำนช้ำและมีจ ำนวนน้อยท ำให้โรงเรียนไม่ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 5) ขำดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรภำยในโรงเรียน ควรมีบุคลำกรท่ีเพียงพอต่อกำรนิเทศ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนในสังกัดเพื่อควำมถูกต้องโปร่งใส 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรท ำเอกสำรเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงิน -พัสดุและแนวปฏิบัติให้โรงเรียน
ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำท่ีให้บุคลำกรท่ัวไปทรำบในภำรกิจของหน่วยฯ  
 2) ควรแจ้งเช็คยอดเงินเข้ำบัญชีร้ำนค้ำให้โรงเรียนทรำบด้วย เข้มงวดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
ออกติดตำมอย่ำงจริงจังต่อเนื่องควรมีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 
 3) ควรมีกำรตรวจสอบทุกโรงเรียน ทุกปี ควรตรวจสอบภำยในเพื่อช่วยลดปัญหำโรงเรียน 
 4) ควรจัดตำรำงเข้ำตรวจสอบภำยในให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหำท่ีเกิดขึ้นและควรตรวจสอบเขต   
 5) ควรมีหน่วยตรวจสอบ/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน/บัญชี อย่ำงเป็นปัจจุบันและควร
มีหน่วยตรวจสอบภำยในโรงเรียน 
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 6) ควรจัดให้มีอัตรำก ำลังให้เพียงพอต่อภำระงำนและจ ำนวนโรงเรียนท่ีได้รับผิดชอบ 
 7) ควรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน อยำกสร้ำงระบบกำร
ตรวจสอบภำยในให้ทำงโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหำระยะยำวได้ 
 8) อยำกได้ข้อเสนอแนะและวิธีกำรท่ีถูกต้องจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในเช่น งำน
พัสดุ ต้องมีเอกสำร และวิธีกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง 
 สรุป ข้อเสนอแนะข้ำงต้นควรน ำมำวิเครำะห์ พร้อมกำรปรับปรุงทุกๆ ด้ำน ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหำกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรครูท่ีมำติดต่อประสำนงำนท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรใน 6 กลุ่ม และ 1 หน่วย ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29  เพื่อให้ครูมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดคุณภำพมำกยิ่งขึ้น  
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2.2 ผลการแสดงความความคิดเห็นตามแบบส ารวจความคิดเห็น (External Integrity 
& Transparency Assessment : EIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2560  

 กรอบกำรส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment ส ำหรับ                     
กำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ซึ่งเป็นกำรตอบแบบสอบถำมอย่ำงอิสระของผู้ท่ีรับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีอยู่
ในสถำนศึกษำในสังกัด โรงเรียนละ 10-15 คน จ ำนวน 210 คน ซึ่งได้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นด้ำน
คุณธรรมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำใน 4 ดัชนีช้ีวัดคือ ดัชนี
ควำมโปร่งใส  ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และประสบกำรณ์กำรทุจริตและข้อเสนอแนะ  ปรำกฏผลดังนี้ 

 
กรอบการน าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็น 

 

 

 

 

  

 
 
ภาพที่ 4.1 กรอบกำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
 
เกณฑ์การประเมินและการแปลผล  
1. ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก หำค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน มีเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2546 
หน้ำ 162)  

กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉล่ียมีเกณฑ์ 
ค่ำเฉล่ีย 3.26 - 4.00  เห็นด้วยมำกท่ีสุด หมำยถึง  มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉล่ีย 2.51 - 3.25  เห็นด้วยมำก หมำยถึง  มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติมำก 
ค่ำเฉล่ีย 1.76 - 2.50  เห็นด้วยน้อย หมำยถึง  มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติน้อย 
ค่ำเฉล่ีย 1.00 - 1.75  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด หมำยถึง  มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

1. ดัชนีควำมโปร่งใสของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิดของเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

เกี่ยวกับ 
a. กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต 
b. ประสบกำรณ์กำรทุจริตของเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 

สถำนภำพ 
ของบุคลำกร 
โรงเรียน 
   1. ผู้บริหำร 
   2. ครู 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
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 เกณฑ์นี้ใช้กับ Q1-4 , Q6-9 , Q10-1-3 , Q12-13 , Q15-17  
2. ใช้ ร้อยละ  
 เกณฑ์นี้ ใช้กับ Q5 , Q10 , Q11 , Q14 , Q18  

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นด้านคุณธรรมการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาดัชนีความโปร่งใส 

 
ตารางที่ 4.1 ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ในรอบ1 ปีท่ีผ่ำนมำ Q1-Q4 

 ดัชนีควำมโปร่งใส 
ข้อ ข้อค ำถำม X  S.D. แปลผล 
Q1 หน่วยงำนนี้ มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ

และผู้รับผิดชอบชัดเจนหรือไม่ 
 

3.02 .73 ชัดเจนมำก 

Q2 หน่วยงำนนี้ นี้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรต่ำงๆ เช่น
กฎเกณฑ์ข้อกฎหมำยข้อบังคับและสถำนท่ีให้บริกำรชัดเจนหรือไม่ 

 

2.96 .73 ชัดเจนมำก 

Q3 หน่วยงำนนี้ มีกำรเปิดเผยข้ันตอนและระยะเวลำท่ีใช้ใน 
กำรให้บริกำรต่ำงๆชัดเจนหรือไม่ 

 

2.78 .76 ชัดเจนมำก 

Q4 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
เช่นขั้นตอนแบบฟอร์มค่ำธรรมเนียม(ถ้ำมี) และเอกสำร
ประกอบอื่นๆชัดเจนหรือไม ่

 

2.84 .74 ชัดเจนมำก 

 จากตารางที่ 4.1 ดัชนีควำมโปร่งใส กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและ
ผู้รับผิดชอบมีควำมชัดเจนมำก ค่ำเฉล่ีย 3.02  และภำพรวมกำรเผยแพร่ข้อมูล กำรเปิดเผยข้ันตอน 
ระยะเวลำกำรให้บริกำร มีควำมชัดเจนมำก 

Q5 ช่องทำงส่ือสำรท่ีช่วยให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูลส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนี้ได้สะดวก(ตอบได้มำกกว่ำ 1 
ข้อ) 

1. เอกสำรเผยแพร่ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 37.25 
2. บอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 22.06 
3. เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 81.86 
4. เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 41.18 
5. ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter คิดเป็นร้อยละ 52.45 
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จำกควำมคิดเห็นในค ำถำมท่ี 5 (Q5) ช่องทำงส่ือสำรท่ีเข้ำถึงข้อมูลส ำนักงำนเขตพื้นท่ีมำก
ท่ีสุดคือ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 81.86  

ตารางที่ 4. 2 Q6 – Q9   
ข้อ ข้อค ำถำม X  S.D. แปลผล 

Q6 หน่วยงำนน้ีให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำท่ีเหมำะสมหรือไม่ 
 

2.46 .64 น้อย 

Q7 หน่วยงานนีใ้ห้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ 3.03 .94 ไม่เลือกปฏิบัติ 

Q8 ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำน้ีในระดับใด 

2.89 .61 พึงพอใจมำก 

Q9 หน่วยงานมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรท่ี
สะดวกมำกน้อยเพียงใด 

2.67 .72 สะดวกมำก 

 

จากตารางที่ 4.2 กำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติในระดับมำก ค่ำเฉล่ีย 3.03 ภำพรวมมี
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี และมีช่องทำงรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำรใน                ระดับมำก  ยกเว้น กำรให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำท่ีเหมำะสม ใน
ระดับน้อย 

Q10 ในช่วง1 ปีท่ีผ่ำนมำท่ำนเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรหรือขั้นตอนหรือระยะเวลำกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนติดต่อหรือไม่ 
 1. เคย    คิดเป็นร้อยละ 4.41 
 2. ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 92.65 (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพรำะ 
  2.1  ไม่มีเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ  45.59 
  2.2  มีแต่ไม่ส ำคัญคิดเป็นร้อยละ 9.31 
  2.3  กลัวผลกระทบภำยหลังคิดเป็นร้อยละ 7.84 
 จำกควำมคิดเห็นในค ำถำมท่ี 10 (Q10) พบว่ำ เคยร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 4.41 ไม่เคย
ร้องเรียน               คิดเป็นร้อยละ 92.65 ไม่เคยร้องเรียนเพรำะไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 45.59มี
เรื่องร้อยเรียนแต่ไม่ส ำคัญจึงไม่ร้องเรียน ร้อยละ 9.31 มีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่ร้องเรียนเพรำะกลัว
ผลกระทบภำยหลัง ร้อยละ 7.84 
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ตารางที่ 4.3  Q 10 - 1 ถึง  10 - 3 
ข้อ ข้อค ำถำม X  S.D. แปลผล 

Q10-1 หน่วยงำนน้ีได้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนของท่ำนอย่ำง
เหมำะสมมำกน้อยเพียงใด (เช่นข้ันตอนระยะเวลำ
กระบวนกำรรับและแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนเป็นต้น)  

 

2.38 .89 น้อย 

Q10-2 หน่วยงำนน้ีมีกำรติดตำมเร่ืองร้องเรียนของท่ำนมำกน้อย
เพียงใด 

 

2.30 .84 น้อย 

Q10-3 กำรแจ้งผลเร่ืองร้องเรียนหรือกำรแจ้งผลด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีท่ำนใช้
บริกำรมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด 

 

2.20 .86 น้อย 

 
จากตารางที่ 3กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนเหมำะสมน้อยมีกำรติดตำมเร่ืองร้องเรียนน้อยกำร

แจ้งผลเร่ืองร้องเรียนหรือกำรแจ้งผลด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนน้อย 
Q11 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเอง

หรือไม ่
 1. มีคิดเป็นร้อยละ 25   

2. ไม่มี  คิดเป็นร้อยละ 23.04  
 

ตารางที่ 4.4 ดัชนีความพร้อมรับผิด  Q12 - Q13 

ข้อ ข้อค ำถำม X  S.D. แปลผล 
Q12 เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีให้บริกำรท่ำนมีควำมพร้อม

ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำท่ีหรือไม่ 
2.98 .70 มีควำมพร้อมมำก 

Q13 เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีให้บริกำรท่ำนมีควำมสุภำพ 
มีควำมกระตือรือร้นเต็มใจท ำงำนรวดเร็วมุ่งผลส ำเร็จของงำน 

2.98 .75 เห็นด้วยมำก 

 
จากตารางที่ 4.4 มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำท่ีและมีควำมสุภำพ 

กระตือรือร้นเต็มใจท ำงำนรวดเร็วมุ่งผลส ำเร็จของงำนในระดับมำก  
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 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

 การรับรู้ข้อมูลทุจริต 
Q14 ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำท่ำนเคยได้ยิน/รับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำท่ีให้บริกำรท่ำนรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจำคหรือร้องขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไปสถำนบันเทิง
รวมถึงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกหรือประโยชน์อืน่ใดเพื่อแลกเปล่ียนกับกำรให้บริกำรตำมหน้ำท่ีหรือไม่ 
 1.ไม่เคย   คิดเป็นร้อยละ  86.76 2. เคย   คิดเป็นร้อยละ  3.86 

ตารางที่ 4.5  Q15 - Q17 
ข้อ ข้อค ำถำม X  S.D. แปลผล 

Q15 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษเรี่ยไร
ขอรับบริจำคหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดำ 

 

1.16 .46 น้อยท่ีสุด 

Q16 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบด้ำนกำรให้บริกำรได้มีกำรเอื้อ
ประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรบำงคนเน่ืองจำกควำมสัมพันธ์
ส่วนตัว 

 

1.54 .71 น้อยท่ีสุด 

Q17 เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรท่ำนมีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงไม่
เป็นธรรมหรือมีกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์
ตอบแทนบำงอย่ำงส ำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

 

1.38 .64 น้อยท่ีสุด 

จากตารางที่ 4.5 กำรรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจำคหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเร่ือง
ปกติธรรมดำกำรเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรบำงคนเน่ืองจำกควำมสัมพันธ์ส่วนตัว และกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือมีกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบำงอย่ำง
ส ำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น มีกำรปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

 ประสบการณ์การทุจริต 
Q18. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำท่ำนเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจำคหรือควำมบันเทิง

ต่ำงๆหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีให้บริกำรท่ำน 
 1. ไม่เคยคิดเป็นร้อยละ  90.19  2. ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบคิดเป็นร้อยละ   3.92 
 3. เคยระบุรำยละเอียดคิดเป็นร้อยละ  1.47  
 จำกควำมคิดเห็นในค ำถำมท่ี 18 (Q18) พบว่ำ  ไม่เคยถูกขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจำค
หรือผลประโยชน์อื่นใดจำกเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ร้อยละ 90.19 
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 Q19 สิ่งที่ท่านต้องการแนะน าให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ 
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ฝ่ำยบริหำรก ำกับ ปรับปรุง ดูแลถ้ำมีเรื่องร้องเรียนให้ด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว จัดอบรมให้เจ้ำหน้ำท่ีมี
คุณธรรมสุจริต 
 2. ให้มีเว็ปไซต์ของหน่วยงำนนัน้โดยตรงในกำรส่ือสำรกำรเงินของเขตให้มีแบบฟอร์มตัวอย่ำง
ขั้นตอนของกำรเบิกเงิน/ยืมเงินในโครงกำรต่ำงๆ ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินอีกและให้รวดเร็วและให้
ติดตำมเอกสำรของผู้มำขอให้บริกำร ติดตำมเงินท่ีเบิกของคุณครูให้ถูกต้อง 
 3. ก ำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและก ำกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้ันตอนอย่ำง
เคร่งครัด 
 4. ฝ่ำยบริหำรสพม.ควรออกมำพบปะกับครูผู้สอนท่ีโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ 
 5. ควรมีหน่วยรำชกำรท่ีจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 6. เพิ่มสวัสดิกำรและรำยได้ให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพของเจ้ำหน้ำท่ีควรมีศูนย์รับข้อมูลร้องเรียน
ตลอดเวลำ 
 7. ให้มีกำรนิเทศ ตรวจสอบติดตำมมำกขึ้น 
 8. ถ้ำหำกมีเจ้ำหน้ำท่ีกระท ำกำรมิชอบให้หน่วยงำนท่ีอ ำนำจจัดกำรขั้นเด็ดขำด 
 9. ควรจัดสถำนท่ีรับรองผู้ไปติดต่องำน 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 1. กำรให้บริกำรรวดเร็วตำมก ำหนดเวลำ 
 2. มีควำมซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลำรอบรู้ รอบคอบ รับรู้กำรใช้บริกำรจำกผู้ใช้บริกำร 
 3. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
กระตือรือร้นใน กำรให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและตรวจสอบได้ 
 4. ควรบริกำรให้เสร็จภำยในวันเดียวมีมำตรฐำนคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 5. มีกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องโปร่งใส มีกฎ ระเบียบชัดเจน 
 6. มีป้ำยนิเทศบอกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 
 7. ให้ลงรับหนังสือทุกเรื่องด ำเนินกำรเบิกเงินสวัสดิกำรเร็วขึ้น ควรแจ้งกำรโอนแจ้งระยะเวลำกำร
เบิก 
 8. กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรให้โรงเรียนรวดเร็วโปร่งใสควรส่ือสำรหรือให้ข้อมูลชัดเจนตรง
ประเด็นตรงปัญหำท่ีเกิดขึ้น 
 9. เสนอข้อมูล ระเบียบแนวปฏิบัติของกำรด ำเนินงำนแต่ละงำนกำรประสำนงำนระหว่ำง
โรงเรียนและเขตพื้นท่ีให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
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 10. บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น พูดจำไพเรำะโดยไม่เลือกปฏิบัติบริกำรด้วยอัธยำศัย ยิ้ม
แย้มแจ่มใสเอำใจใส่ครูท่ีไปรับบริกำร ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็วและถูกต้อง 
 11. ควรจัดประชุมในสถำนท่ีท่ีเหมำะสมและสะดวกในกำรอบรม/ประชุม 
 12. กลุ่มงำนแต่ละฝ่ำยควรมีกำรประสำนงำนภำยในองค์กร  
 13. ให้เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกกำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นล ำดับและปฏิบัติงำนตำมล ำดับ
งำนหรือคิวในเวลำท่ีก ำหนดให้เรียบร้อยเว้นมีข้อส ำคัญของงำนใดก่อนก็ท ำก่อนเพื่อให้งำนของบุคคล
แต่ละท่ำนเสร็จ 
 14. เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินท ำเอกสำรของกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินให้รวดเร็ว  
 15. ประชำสัมพันธ์ขอบเขตงำนระเบียบข้อบังคับ แบบฟอร์มเผยแพร่ให้ชัดเจนแบบฟอร์ม
ต่ำง ๆ ท่ีส่งขึ้นเว็ป สพม.29 ด้วยไฟล์ word 
 16. เจ้ำหน้ำท่ีงำนหลักไม่อยู่ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีส ำรองปฏิบัติงำนแทน 

 2.3  ผลการแสดงความความคิดเห็นตามแบบส ารวจความคิดเห็น  (Internal Integrity & 
Transparency Assessment : IIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส ำรวจควำมคิดเห็น (Internal  Integrity & Transparency Assessment : ITA) ส ำหรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ 
2559ซึ่งด ำเนินกำรระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้
แบบประเมินซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนภำยใน
องค์กรของหน่วยงำนภำครัฐ  ผลประเมินจะแสดงถึงระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน และเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใส
มำกยิ่งขึ้น  โดยกำรตอบแบบสอบถำมอย่ำงอิสระของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29  จ ำนวน 39  รำย เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นปรำกฏผล
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.6  Q1 – Q45 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน ข้อ ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 

วัฒธรรมองค์กร 1 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 
4.มาก) 

  7 18 14 3.18 

  2 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มีจิตส ำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบมีจ ำนวน (สัดส่วน)  
มำกน้อยเพียงใด 
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

  7 18 14 3.18 

  3 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนแลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

2 8 19 10 2.95 

  4 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยืนหยัดท่ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 
และถูกกฎหมำย มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด (1.น้อย 2.
ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

  3 15 11 2.44 

  5 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัย
ดี และไม่เลือกปฏิบัติ มีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อย เพียงใด(1.น้อย 
2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

 

1 6 19 13 3.13 
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ด้าน ข้อ ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 

  6 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจ ำนวน 
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด 
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

1 4 19 15 3.23 

  7 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำนมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งำนรักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มี
จ ำนวน (สัดส่วน)มำกน้อยเพียงใด 
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

  7 17 15 3.21 

  8 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพ
ขององค์กรมีจ ำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด (1.น้อย 2.
ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

  6 21 12 3.15 

การต่อต้าน 
การทุจริตของ
องค์กร 

9 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรู้ถึงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด(1.น้อย 2.
ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

1 4 22 12 3.15 

  10 

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำรแนวควำมคิดที่
เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่องทำงอื่น ๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มำกน้อย
เพียงใด(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

1 9 20 9 2.95 

  11 

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แก่
บุคลำกร ภำยในหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด(1.ไม่มี 2.น้อย 3.
ค่อนข้างมาก 
4.มาก) 

  12 20 7 2.87 

  12 

หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด(1.ไม่มี 2.น้อย 
3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

  10 20 9 2.97 

  13 

หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/ควบคุมภำยในใน
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระมำกน้อย
เพียงใด(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 
 

  6 20 12 3.08 
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ด้าน ข้อ ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 

 14 
ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของท่ำนสำมำรถ
ป้องกันกำรทุจริตได้มำกน้อยเพียงใด 
(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

2 8 22 7 2.87 

 15 

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรประเมินกำร
ตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและป้องกัน กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด 
(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

1 7 26 5 2.90 

  16 
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบผู้กระท ำกำร
ทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด (1.ไม่มี 2.
น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

3 13 18 5 2.64 

  17 

หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรท่ีเหมำะสมในกำร
ลงโทษผู้กระท ำกำรทุจริต (กำรพิจำรณำและกำร
ก ำหนดบทลงโทษ รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด 
(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

2 17 15 5 2.59 

  18 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของ
หน่วยงำนท่ีไม่สมควรเช่น ใช้งบประมำณมำกเกินควำม
จ ำเป็นหรือใช้ไปในเร่ืองส่วนตัวหรือไม่ 
(1.ไม่มี 2.มีบ้างเล็กน้อย 3.มีค่อนข้างบ่อย 4.มีบ่อยมาก) 

1
9 

16 4   1.62 

  19 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของ
หน่วยงำนเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง
หรือไม(่1.ไม่มี 2.มีบ้างเลก็นอ้ย 3.มีค่อนข้างบ่อย 4.มี
บ่อยมาก) 

2
6 

10 2 1 1.44 

  20 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ            
กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอ ำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่(1.ไม่มี 2.
มีบ้างเล็กน้อย 3.มีค่อนข้างบอ่ย 4.มีบ่อยมาก) 

3
0 

7 2   1.28 

  21 

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/
สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันส ำคัญต่ำง ๆ เช่น ปี
ใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯท่ีมีมูลค่ำเกิน 
๓,๐๐๐ บำท หรือไม่ 

3
0 

7 2   1.28 
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จากตารางที่  6 ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมรำยด้ำน  ด้ำนควำมเป็นธรรมในกำร

มอบหมำยงำนข้อ 45. กำรรับทรำบถึงภำระควำมรับผิดขอบในหน้ำท่ีของของตนเองได้อย่ำงขัดเจน 
ค่ำเฉล่ีย 3.74 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ข้อ 31. ถ้ำได้งำนในต ำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น
แต่เห็นด้วยอย่ำงมำกท่ีจะคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันต่อไป ค่ำเฉล่ีย 3.33 ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 

ด้าน ข้อ ข้อค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 

  22 

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำม
ร่วมมือกับทุกภำคส่วนเช่น ภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน 
ภำคประชำชน เพื่อป้องคันกำรทุจริตหรือไม่ 
(1.ไม่มี 2.มีบ้างเล็กน้อย 3.มีค่อนข้างบ่อย 4.มีบ่อยมาก) 

2 19 17 1 2.44 

การบริหารงาน
บุคคล 

23 
ค่ำตอบแทนท่ีท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรมเหมำะสมกับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกน้อยเพียงใด  
(1.น้อย 2.คอ่นข้างนอ้ย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก) 

5 11 16 7 2.64 

  24 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน
เช่น สถำนท่ี สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่อ กำรปฏิบัติงำนรวมไปถึงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและ
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด 
(1.น้อย 2.ค่อนข้างนอ้ย 3.คอ่นข้างมาก 4.มาก) 

1 8 21 9 2.97 

  25 
หน่วยงำนของท่ำนประเมนิควำมดีควำมชอบของบุคลำกร
ตำมระดับคุณภำพของผลงำนมำกน้อยเพียงใด 
(1.น้อย 2.ค่อนข้างนอ้ย 3.คอ่นข้างมาก 4.มาก) 

2 8 22 7 2.87 

  26 

ระบบอุปถัมภ์กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีคำ่ ควำมบันเทิง 
ควำมสะดวกสบำยหรือประโยชนต์อบแทนอ่ืนใน
หน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคดัเลือกกำรบรรจุกำร
แต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรใหด้ ำรงต ำแหน่งท่ีสูงขึน้มำกนอ้ย
เพียงใด 
(1.ไม่ส่งผล 2.ส่งผลนอ้ย 3.ส่งผลคอ่นข้างมาก 4.ส่งผล
มาก) 

17 14 3 5 1.90 

 27 

หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคดัเลือกบุคลำกรเข้ำรบั
กำรฝึกอบรมกำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้
ทุนกำรศึกษำ ท่ีเหมำะสมเพียงใด 
(1.ไม่เหมาะสม 2.คอ่นข้างไม่เหมาะสม 3.ค่อนข้าง
เหมาะสม 4.เหมาะสม) 

 

 3 25 11 3.21 
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ข้อ 6. บุคลำกรในหน่วยงำนให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงในระดับมำก ค่ำเฉล่ีย 3.23  ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร ข้อ 9. บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีกำรรับรู้ถึงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับมำก ค่ำเฉล่ีย 
3.15 และด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ข้อ 34. หน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำม
คุ้มค่ำและประหยัดในระดับมำก ค่ำเฉล่ีย 3.08 
 

ตอนที่ 2 วิเครำะห์ผลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร 
ของกลุ่ม/หน่วย  ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 

 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 ตารางที่ 4.7  จ ำแนกจ ำนวนเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 
 
 
 

จำกตำรำงท่ี 4.7 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงมำกว่ำเพศชำย โดยมีเพศชำย
จ ำนวน 108  คน คิดเป็นร้อยละ 40.4  เพศหญิง จ ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 

 
 ตารางที่ 4.8 จ ำแนกต ำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตำรำงท่ี 4.8 พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นครูมำกท่ีสุดจ ำนวน 205  คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.8  รองลงมำเป็นผู้อ ำนวยกำรจ ำนวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  รองผู้อ ำนวยกำรจ ำนวน 18 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ชำย 108 40.4 
หญิง 159 59.6 
รวม 267 100 

ต าแหน่ง จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 26 9.7 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 18 6.7 
ครู 205 76.8 
พนักงำนรำชกำร 10 3.7 
อื่นๆ 8 3 
รวม 267 100 
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คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  พนักงำนรำชกำรจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และอื่นๆ จ ำนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตำมล ำดับ 

 
2.  กลุ่ม/หน่วย ที่ท่านเคยติดต่อราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตารางที่ 4.9   แสดงกลุ่ม/หน่วย ท่ีท่ำนเคยติดต่อรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มงาน 
การติดต่อราชการ 

ไม่เคย 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง’ 5 คร้ังขึ้นไป 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มอ ำนวยกำร 69 25.8 84 31.5 50 18.7 64 24.0 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 33 12.4 92 34.5 75 28.1  67 25.1 
กลุ่มนโยบำยและแผน 112 41.9 78 29.2 38 14.2 39 14.6 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

40 15.0 94 35.2 62 23.2 71 26.6 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล 

92 34.5 80 30.0 51 19.1 44 16.5 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

76 28.5 98 36.7 47 17.6 46 17.2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 175 65.5 56 21.0 20 7.5 16 6.0 
  
 จำกตำรำงท่ี 4.9 พบว่ำ  จ ำนวนคนท่ีติดต่อรำชกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
มำกท่ีสุดจ ำนวน 5 ครั้งขึ้นไป จ ำนวน 71  คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมำคือ กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 
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3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการใหบ้ริการ ของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 
 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 2.33 0.67 ปำนกลำง 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 2.24 0.75 ปำนกลำง 

กลุ่มนโยบำยและแผน 2.28 0.73 ปำนกลำง 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์ 2.02 0.75 ปำนกลำง 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 2.23 0.72 ปำนกลำง 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 2.25 0.71 ปำนกลำง 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 2.06 0.75 ปำนกลำง 

เฉล่ียรวม 2.20 0.73 ปำนกลำง 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของกลุ่ม/หน่วย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำงมีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 2.20  ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.73  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มพบว่ำ อยู่ในระดับปำนกลำงทุกกลุ่ม/
หน่วย โดยกลุ่มอ ำนวยกำรมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 2.33  ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.67  รองลงมำ คือ กลุ่มนโยบำยและแผน  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  หน่วย
ตรวจสอบภำยใน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ  2.28,  2.25,  
2.24, 2.23,  2.06 และ 2.02  ตำมล ำดับ 
 ปัญหา 

1. เจ้ำหน้ำท่ีไม่ค่อยอยู่ให้ติดต่อเลย มำท ำงำนสำย ไม่ให้ค ำแนะน ำ 
2. กำรประสำนงำนขำดควำมคล่องตัว เกิดข้อผิดพลำดบ่อยมำกเอกสำรหำย 

เจ้ำหน้ำท่ีเยอะแต่เหมือนท ำงำนไม่ได้ไม่เป็นระบบระเบียบโยนงำนให้ถำมคนนี้ฝ่ำยนี้ไปเรื่อยจนเกิด
ควำมผิดพลำดบ่อย 



104 
 

3. กำรติดต่อล่ำช้ำไม่ชัดเจน บริกำรไม่รวดเร็ว ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร 

4. ระยะห่ำงในกำรเดินทำงไปติดต่อรำชกำร 
5. กำรส่ือสำรด้วยค ำพูดเป็นเรื่องท่ีส ำคัญในกำรท ำงำน 
6. เจ้ำหน้ำท่ีต้นเรืองท่ีต้องกำรติดต่อ ไม่อยู่ เจ้ำหน้ำท่ำนอื่นรับเรื่องไว้ 
7. กำรประชุมช้ีแจงงำนของ สพม. ควรจัดอย่ำงน้อย 2 เดือน/ครั้ง -งำนเร่งรัด

บำงครั้งโรงเรียนปฏิบัติไม่ทันควรหำวิธีส่ือสำรแสวงหำ ช่องทำงเพิ่มขึ้น 
8. ช่องทำงในกำรติดต่องำนไม่สะดวก 
9. ส่งเอกสำรแล้วเอกสำรหำย 
10. ต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงเอกสำรบำงอย่ำงควรจัดส่งให้กับทำงโรงเรียนและ

ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จค่อยน ำส่ง  
11. เจ้ำหน้ำท่ีบำงกลุ่มงำนพูดกจำไม่สุภำพ  เจ้ำหน้ำท่ีไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เป็น

กัลยำณมิตร 
12. บุคลำกรมีน้อย ขำดควำมช ำนำญในเรื่องท่ีปฏิบัติงำน ใช้วิธีบริกำรครูด้วยกำร

ให้ครูเดินทำงออกจำกโรงเรียนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง ขั้นตอนไม่มีมำตรฐำน 
13. กำรส่งหนังสือทำงAMSS ควรส่ง เอกสำรให้ครบ ด้วย ในบำงเรื่อง บอกว่ำมีส่ิง

ท่ีส่งมำด้วย แต่ไม่มี 
14. กำรอบรมตำมโครงกำรคูปองอบรมครู มีข้ันตอนยุ่งยำกไม่ชัดเจน 
15. ไม่มีช่องทำงติดต่อกลุ่มงำนงำนโดยตรง ท ำให้ไม่สะดวกในกำรติดต่อให้ทันเวลำ 

ทันท่วงที 
16. ขำดเครือข่ำยควำมร่วมมือท่ีเข้มแข็ง ในกำรสนับสนุนส่งเสริมภำรกิจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใช้ระบบกำรส่ือสำรออนไลน์มำกกว่ำกำรไปติดต่อด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้
เสียเวลำในกำรเดินทำง 

2. เอกสำรควรมีระดับกำรจัดส่งหลำยทำงเพื่อควำมสะดวก  
3. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร เป็นกัลยำณมิตร  ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. ควรจัดท ำระบบ Call center เพื่อแก้ปัญหำกำรเดินทำงมำติดต่อรำชกำร 
5. ฝ่ำยกำรเงินควรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรให้ข้อมูลและให้บริกำรแก่ผู้มำ

ติดต่อด้วยควำมเต็มใจ ช่วยแนะน ำแก้ไขปัญหำให้ส ำเร็จในวันท่ีไปติด 
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6. อยำกให้มีกำรจัดกำรเอกสำรให้เรียบร้อยมีช้ันวำงของหรือตู้เก็บให้
เรียบร้อย 

7. ควรพัฒนำระบบเอกสำรให้รวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ 
8. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ี และท ำงำนให้มีควำมรอบคอบ 
9. ควรจัดระบบติดต่อส่ือสำรให้ทันกำรตำมยุคสมัย 
10. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้รวดเร็ว พูดจำสุภำพเต็มใจให้บริกำร 
11. ควรมีกำรสุ่มนิเทศโรงเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ เพื่อใหแ้ต่ละโรงเรียนได้

ท ำงำนเป็นปัจจุบันเสมอ 
12. ควรปรับปรุงบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีในฝ่ำยต่ำง ๆ ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้

มำติดต่อและควรให้ค ำแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติแก่ผู้มำติดต่อ ควรใช้วำจำท่ีสุภำพ 
13. จัดซุ้ม เรือนกำแฟ ท่ีพักส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
14. ควรมีตู้เก็บ กพ.7 ในตู้ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ  
15. ช่วงพักเท่ียงควรมีเจ้ำหน้ำท่ีรอให้บริกำร เพื่อให้บริกำรคุณครูต้องเดินทำง

มำจำกต่ำงอ ำเภอ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ช่ือเขตสุจริต) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

 
จากประเด็นการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ EIT ข้างต้นคณะ

กรรมการฯ เห็นว่า ปัจจัยของความพึงพอใจส่วนส าคัญมาจากปัญหำกำรส่ังสมกำรท ำงำนท่ีขำด
ระบบกำรก ำกับควบคุม สะสมมำยำวนำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 จึงมีข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำดังนี้   

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ควรจัดท ำปฏิทินในกำรนิเทศติดตำม
อย่ำงชัดเจนท้ังรำยภำคเรียนหรือรำยปีกำรศึกษำ เพื่อประโยชน์ต่อกำรวำงแผนของโรงเรียนใน                         
กำรสนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. เพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีหลำกหลำยเพื่อควำมท่ัวถึง รวมทั้งกำรแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรทุจริต  

3. น ำผลสะท้อนของปัญหำ สรุป เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อหำ
แนวทำงแก้ไข และสะท้อนแนวทำงแก้ปัญหำกลับคืนมำ 
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4. สร้ำงควำมเช่ือมั่นเพื่อเป็นหลักประกันควำมสุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

5. มีกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีโดยส่วนกลำง 
6. ควรมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำกำรศึกษำบุตร 
7.  ผู้น ำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ต้องมีควำมจริงใจต่องำน ต่อบุคคล

และต่อองค์กร มุ่งผลส ำเร็จของงำนมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
8. สร้ำงควำมตระหนัก สร้ำงจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เขตควรมีแนวทำง นโยบำย 

โดยกำรร่วมมือของทุกภำคส่วน เป็นแบบอย่ำง และมีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
9. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ควรให้บริกำรและมีกำรอบรม   เรื่อง 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มต่ำงๆ เช่น กำรเงิน กำรบัญชี งำนพัสดุ โดยอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีกำร
ทบทวนทุกปีกำรศึกษำโดยบุคลำกรในเขตหรือท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

10.  ปรับวิธีกำรประเมิน ติดตำม ดูผลท่ีเกิดลงถึงตัวเป้ำหมำยครูนักเรียน ไม่เน้นกำร
ต้อนรับ พัฒนำผู้ประเมินและระบบให้มีควำมเช่ียวชำญประเมินจริง 

11. ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วย และ
สร้ำงควำมเช่ือมั่นในข้อมูล 

12. หน่วยต้นสังกัดต้องควบคุมวิธีกำรน ำสู่กำรปฏิบัติ ต้องก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนท่ี
ชัดเจน และท ำต่อเนื่อง 

13. เร่งสร้ำงภำพพจน์ท่ีดีและเกียรติภูมิของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
29 โดยเร็ว 

วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา  จำกสภำพข้อมูลท่ีได้รับท้ังหมดโดยผู้รับผิดชอบ
โครงกำรท้ังในระดับโรงเรียนและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  จ ำนวน  25 คน  พร้อมกำรปรับปรุงทุกๆ ด้ำน
เพื่อพัฒนำหน่วยงำน ให้บริกำรสนับสนุนอย่ำงมีคุณธรรม โปร่งใส  จนให้ครูมีขวัญก ำ ลังลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับนักเรียนให้เกิดคุณภำพ  ดังนี้  

1. ลดกิจกรรม โครงกำรของเขตลงให้มำกท่ีสุด โดยกำรบูรณำกำรกิจกรรมท่ีมี
ผลซ้ ำซ้อน  และควรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ท่ีมีรำยละเอียดชัดเจนสำมำรถน ำลงสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

2. มีกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำน  เพื่อน ำไปแก้ปัญหำ  พัฒนำได้อย่ำง
ทันที 

3. ควรมีกรอบหน้ำท่ี  ควำมรับผิดชอบ กำรท ำงำนของบุคลำกรทุกระดับอย่ำง
ชัดเจน 
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4. ควรมีคู่มือ  มีข้ันตอนกำรท ำงำน  และมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและ         
เข้ำถึงง่ำย 

5. ควรมีกำรส ำรวจหรือแระเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  มีช่องทำงกำร
ร้องเรียนและกำรตอบข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ 

6. ควรมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนท่ีสะท้อนถึงควำมส ำเร็จของกำรท ำงำน
ท่ีเป็นรูปธรรมหรือเป็นกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  รวมท้ังมีกำรสรุปผลปฏิบัติงำนประจ ำปี
ด้วย 

7. ควรสร้ำงคุณลักษณะของเขตสุจริต 5 ประกำร คือ ทักษะกระบวนกำรคิด  
มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และ จิตสำธำรณะ พร้อมท้ังก ำหนดเป็นมำตรฐำน
และประเมินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

8. มีกำรท ำงำนขับเคล่ือนเขตสุจริตในลักษณะทีมประสำนชัดเจนยิ่งขึ้นโดย
เสนอทีมแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้เกิดควำมชัดเจน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

รายงานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีงบประมาณ  2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 

 
สรุปผล 

1. ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สรุปผล
การด าเนินโครงการ ดังนี้ 

 1.1 ผลการส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 
Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส ารวจตามประเด็นค าถาม EB1-EB11 พบว่า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามตรวจเงินแผ่นดินท่ีก าหนด  มีการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  รวมท้ังมีการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ท่ีเกิด
ประโยชน์กับทางราชการมากขึ้น  มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของโครงการ มีการประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก  มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง   มีการจัดท ารายงานผล                   
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจ านวน
โครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2560  ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตาม
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายงานการวิเคราะห์ผล  การจัดซื้อจัดจ้างในปีท่ีผ่านมา มีการ
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีคู่มือการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม  ตามภารกิจย่อย  
โดยได้จัดเก็บในแฟ้มสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล  มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักมีระบบ 
เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ               
และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบค่อนข้างชัดเจน ใน
กลุ่มบุคคล  การเงิน เป็นต้น มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีในภารกิจหลัก มีกิจกรรมท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็น   จัดท าแผนงาน/
โครงการ  ร่วมด าเนินการ  ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และร่วมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการรวมท้ังมีการสรุปรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สามารถเป็นแบบอย่างได้  มีหน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดทางเว็บไซต์และกลุ่มส่ือสารอื่นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจ
หลักผ่านส่ือต่างๆท่ีทันสมัย การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ 200 เล่ม  และการเผยแพร่ แผนฯ/ 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทางเว็บไซต์ Facebook และ line   อีกท้ังร่วมกับรายการของส่ือสร้างสุข TV 
ออนไลน์ ท่ีเป็นการสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกวันพุธ  อีกท้ังมีการสร้างกลุ่มไลน์ในแต่ละ
ภารกิจ เพื่อการส่ือสารสร้างความเข้าใจ มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการ
ตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ผู้ร้องเรียนมีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง 
มีการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเบ้ืองต้นได้โดยผู้รับผิดชอบ และโดยกลุ่มงานวินัยและนิติการท่ีจะด าเนินการ
ตามระเบียบกฎหมาย มีการแจ้งผู้ร้องเรียน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อได้ด าเนินแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง
ตามความเหมาะสม รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนท่ัวไปพร้อมท้ังระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข  จึงต้องมีการท างานเชิงรุก ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทางวินัย  ตลอดถึงคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
และบุคลากรทุกคนตระหนักถึงผลกระทบจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีการน ามาปรับทบทวนให้เกิดความ
เหมาะสม บุคลากรมีความรู้และตระหนักในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วยงาน มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน มีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อเสนอแนะ มีการปรับระบบการท างานท่ีเกิดจาก การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงาน
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เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 บุคลากรแต่ละกลุ่ม ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ปรึกษาเกี่ยวกับภาระงานในกลุ่มท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว และผลการด าเนินงาน
รวมท้ังปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมท้ังภาระงานจะต้องด าเนินการต่อไป สรุปและเตรียมข้อมูลเพื่อ
น าเสนอในการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ประธานคณะกรรมการน าเสนอข้อมูลท่ีเตรียม ในข้อ 1 เสนอในท่ี
ประชุมพบปะพูดคุยกันเดือนละ 1 ครั้ง สมาชิกกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟังประเด็นของทุกกลุ่ม 
บางประเด็นต้องร่วมพิจารณา น าผลการประชุมบันทึกเสนอผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณา
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา มีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงาน ท างานท่ีโปร่งใส และมีกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

1.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อประเมินการบริการท่ีมี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานจ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5) กลุ่มนโยบายและ
แผน และ 6) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ 1 หน่วยงาน คือ หน่วยตรวจสอบภายใน ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากว่าเพศ
ชาย โดยมีเพศชายจ านวน 108  คน คิดเป็นร้อยละ 40.4  เพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.6   เป็นครูมากท่ีสุดจ านวน 205  คน คิดเป็นร้อยละ 76.8  รองลงมาเป็นผู้อ านวยการจ านวน 26  
คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  รองผู้อ านวยการจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  พนักงานราชการจ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และอื่นๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ  จ านวนคนท่ีติดต่อ
ราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มากท่ีสุดจ านวน 5 ครั้งขึ้นไป จ านวน 71  คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.6 รองลงมาคือ กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1   ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.20  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73  เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่ม/หน่วย โดยกลุ่มอ านวยการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 2.33  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67  รองลงมา คือ กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ  2.28,  2.25,  2.24, 2.23,  2.06 และ 2.02  ตามล าดับ 
 1.3 ผลการส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นการตอบแบบสอบถามอย่างอิสระของผู้ท่ีรับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ท่ีอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 10-15 คน จ านวน 210 คน ได้แบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาใน 4 ดัชนีช้ีวัด
คือ ดัชนีความโปร่งใส  ดัชนีความพร้อมรับผิด  ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และประสบการณ์การทุจริต และข้อเสนอแนะ  พบว่า  ความคิดเห็นด้านคุณธรรมการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ภาพรวมความโปร่งใสในการให้ข้อมูลและ
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ค่อนข้างชัดเจน ความคิดเห็นการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสูงเท่ากับ 1.66 เอกสารเผยแพร่ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.87 บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 4.78  เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.92  เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขต
พื้น ท่ีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.95  ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media) เช่น Facebook, Line, 
Twitter คิดเป็นร้อยละ 5.87 ช่องทางส่ือสารท่ีเข้าถึงข้อมูลส านักงานเขตพื้นท่ีมากท่ีสุดคือ เว็ปไซต์ คิด
เป็นร้อยละ 20.92  มีการเลือกใช้สองช่องทางอยู่จ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 44.49 ภาพรวมการ
ให้บริการเสร็จในเวลาท่ีค่อนข้างเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจค่อนข้างมากและสะดวกใน
การรับข้อร้องเรียน และการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติมีค่าเฉล่ียสูง เท่ากับ 1.67  ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา 
การร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เคยร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 15.31  ไม่เคยร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.86  ไม่เคยร้องเรียนเพราะไม่มี
เรื่องร้องเรียน ร้อยละ 37.79  มีเรื่องร้อยเรียนแต่ไม่ส าคัญจึงไม่ร้องเรียน ร้อยละ 10.53 มีเรื่องร้องเรียน
แต่ไม่ร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบภายหลัง ร้อยละ 7.47 ภาพรวมการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนมี
ความเหมาะสมค่อนข้างมาก มีการติดตามเรื่องและแจ้งผลการร้องเรียนมีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก  
ภาพรวมเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความค่อนข้างพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี
และค่อนข้างเห็นด้วยที่เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว มุ่งผลส าเร็จของงาน 
ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา การเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีให้บริการ
ท่านรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอ ให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปล่ียนกับการให้บริการตามหน้าท่ี ไม่เคย   คิดเป็นร้อยละ  
83.25 เคย คิดเป็นร้อยละ  15.31 ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ  0.95  ไม่เคยได้ยิน/รับทราบ คิดเป็นร้อยละ 
83.25  ภาพรวมการปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการมีการรับเงิน มีการเอื้อประโยชน์เนื่องจากสัมพันธ์ส่วนตัว
และเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น ค่อนข้างน้อย ในช่วง 1 ปีท่ี
ผ่านมา การเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่น
ใดแก่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีให้บริการท่าน  ไม่เคย  คิดเป็นร้อยละ  86.60 ไม่
แน่ใจ/ไม่ตอบ  คิดเป็นร้อยละ 11.00  เคย ระบุรายละเอียด คิดเป็นร้อยละ  1.43 ไม่เคยถูกขอให้เงิน



 

112 

 

พิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาคหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ร้อยละ 
86.60  ส่ิงท่ีโรงเรียนต้องการ แนะน าให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับการประเมิน ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี ได้แก่ 
การให้บริการ  การพูดจา  การเงิน การปฏิบัติงาน  ขอให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานเป็นระบบการ
การด าเนินการแก้ไขการทุจริต การเข้าถึงข้อมูล การบริหารงานเขตพื้นท่ี    

2.  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จากประเด็นการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ EIT ข้างต้นคณะกรรมการฯ พบว่า 
ปัจจัยของความพึงพอใจส่วนส าคัญมาจากปัญหาการส่ังสมการท างานท่ีขาดระบบการก ากับควบคุม 
สะสมมายาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ควรจัดท า
ปฏิทินในการนิเทศติดตามอย่างชัดเจนท้ังรายภาคเรียนหรือรายปีการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีหลากหลายเพื่อความท่ัวถึง น าผลสะท้อนของปัญหา สรุป เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และสะท้อนแนวทางแก้ปัญหากลับคืนมา สร้างความเช่ือมั่นเพื่อ
เป็นหลักประกันความสุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีโดยส่วนกลาง มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร  ผู้น า
และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องมีความจริงใจต่องาน ต่อบุคคล ต่อองค์กร มุ่งผลส าเร็จ
ของงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง สร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริต เขตควรมีแนวทาง นโยบาย โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นแบบอย่าง และมีความโปร่งใสใน
การท างาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ควรให้บริการและมีการอบรม  เรื่อง การ
บริหารความเส่ียงของกลุ่มต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี งานพัสดุ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการมีการทบทวน
ทุกปีการศึกษาโดยบุคลากรในเขตหรือท่ีมีความเช่ียวชาญ  ปรับวิธีการประเมิน ติดตาม ดูผลท่ีเกิดลงถึง
ตัวเป้าหมายครูนักเรียน ไม่เน้นการต้อนรับ พัฒนาผู้ประเมินและระบบให้มีความเช่ียวชาญประเมินจริง 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วย และสร้างความเช่ือมั่นใน
ข้อมูล. หน่วยต้นสังกัดต้องควบคุมวิธีการน าสู่การปฏิบัติ ต้องก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจน และ
ท าต่อเนื่อง และเร่งสร้างภาพพจน์ท่ีดีและเกียรติภูมิของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 โดยเร็ว จากสภาพข้อมูลท่ีได้รับท้ังหมดโดยผู้รับผิดชอบโครงการท้ังในระดับโรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษา  จ านวน  25 คน  พร้อมการปรับปรุงทุกๆ ด้านเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้บริการสนับสนุน
อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส  จนให้ครูมีขวัญก าลังลังใจในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียนให้เกิดคุณภาพ ได้มีการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา  ได้แก่ การลดกิจกรรม โครงการของ
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เขตลงให้มากท่ีสุด โดยการบูรณาการกิจกรรมท่ีมีผลซ้ าซ้อน   และควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีมี
รายละเอียดชัดเจนสามารถน าลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี มีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน  เพื่อน าไปแก้ปัญหา  พัฒนาได้อย่างทันที ควรมีกรอบหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ 
การท างานของบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน ควรมีคู่มือ  มีขั้นตอนการท างาน  และมีข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีเป็นปัจจุบันและเข้าถึงง่าย ควรมีการส ารวจหรือแระเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  มีช่องทางการ
ร้องเรียนและการตอบข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนถึง
ความส าเร็จของการท างานท่ีเป็นรูปธรรมหรือเป็นการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์   รวมท้ังมีการสรุปผล
ปฏิบัติงานประจ าปีด้วย ควรสร้างคุณลักษณะของเขตสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ จิตสาธารณะ พร้อมท้ังก าหนดเป็นมาตรฐานและประเมิน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  และมีการท างานขับเคล่ือนเขตสุจริตในลักษณะทีมประสานชัดเจน
ยิ่งขึ้นโดยเสนอทีมเลขานุการท่ีมีการท างานเป็นทีมงาน พร้อมแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดความ
ชัดเจน 
 
อภิปราย 
 
 จากผลการศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีงบประมาณ  2560  พบว่า   

1. ผลการส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence-based Integrity &Transparency 
Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส ารวจตามประเด็นค าถาม  EB1-EB11 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนด  ท้ังนี้เนื่องจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาได้มีการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทบทวนระบบและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ปรับปรุงคู่มือเอกสารขั้นตอนการท างานการเงินการบัญชีพัสดุและสินทรัพย์  เผยแพร่เอกสาร และสรุป
งบประมาณน าเสนอ รายงานเป็นประจ าทุกเดือน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากร  ก าหนดให้บุคลากรทุกคน ทุกกลุ่ม จัดท าคู่มือและขั้นตอนตามภารกิจหลัก บันทึกการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันพร้อมท้ังส่งบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับช้ัน
ตรวจสอบและลงนามทุกสัปดาห์ จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบุคลากรทุก
คน  กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จัดท าและส ารวจออนไลน์จากผู้รับบริการเพื่อการ
ประเมินความพึงพอใจบุคคลการมีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจ  นอกจากนี้  ยังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
บุคลากรร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามและร่วมปรับปรุงแก้ไข มีการประชาสัมพันธ์
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ภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีอย่างหลากหลายทางส่ือออนไลน์  จัดรายการผ่านรายการวิทยุส่ือสร้างสุข  
เว็บไซต์ของเขตพื้นท่ี  ป้ายช่ือของบุคลากร  จัดท าป้ายค าขวัญ (motto) ของแต่ละกลุ่ม  จัดท าแผ่นพับ  
ป้ายพระราชด ารัส ป้ายนิเทศ ท าเนียบบุคลากร  วารสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ การเผยแพร่ แผนฯ/คู่มือการปฏิบัติงาน ทางเว็บไซต์ 
Facebook และ line   ร่วมกับรายการของส่ือสร้างสุขทีวีออนไลน์ ท่ีเป็นการสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกวันพุธ  อีกท้ังมีการสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ในแต่ละภารกิจ เพื่อการส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
มีการการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามล าดับข้ันตอน 
 2. ผลการส ารวจความคิดเห็น  External Integrity & Transparency Assessment (EIT) 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นการตอบแบบสอบถามอย่างอิสระของผู้ท่ีรับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ท่ีอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 10-15 คน จ านวน 210 คน ได้แบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาใน 4 ดัชนีช้ีวัด
คือ ดัชนีความโปร่งใส  ดัชนีความพร้อมรับผิด  ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และประสบการณ์การทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างชัดเจน ท้ังนี้
เนื่องจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ได้มีการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม  มีการก าหนดให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบงานท่ีชัดเจน มี
การประชาสัมพันธ์ท้ังในระดับโรเรียนและระดับเขตพื้นท่ี เพื่อให้เข้าใจการด าเนินโครางการ จัดท าคู่มือ
และขั้นตอนการร้องเรียน จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน  มีการด าเนินการแต่งต้ัง
กรรมการป้องกันการทุจริต และมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 
 3.  ผลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จากประเด็นการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ EIT มีการน าเสนอแนวทางท่ี
หลากหลาย เช่น จัดท าปฏิทินในการนิเทศติดตามอย่างชัดเจนท้ังรายภาคเรียนหรือรายปีการศึกษา เพิ่ม
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายเพื่อความท่ัวถึง น าผลสะท้อนของปัญหา สรุป เสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข การตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีโดยส่วนกลาง มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร ผู้น าและ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องมีความจริงใจต่องาน  สร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึก
ในการต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วย  
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หน่วยต้นสังกัดต้องควบคุมวิธีการน าสู่การปฏิบัติ  เร่งสร้างภาพพจน์ท่ีดีและเกียรติภูมิของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยเร็ว การลดกิจกรรม โครงการของเขตลงให้มากท่ีสุด ควรสร้าง
คุณลักษณะของเขตสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และ จิตสาธารณะ ท้ังนี้เนื่องจาก การด าเนินงานต่างๆ ของโครงการยังขาดความต่อเนื่อง ซึ่ง
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรทุกคนใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใส           
ท่ีชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ“เขตสุจริต 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการรายงาน 
         1. ควรมีการน ากิจกรรมไปเพื่อพัฒนา ความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 หรือของสหวิทยาเขต ด้วย 
         2. ควรมีการสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกสุจริตกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
         3. ควรปรับปรุงส่ือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและหน่วยงานท่ีต้องการน าไปใช้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการ 
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