
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้มุ่งให้บุคลำกรขององค์กรได้ปฏิบัติงำน          
อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนที่น ำสู่กำรพัฒนำองค์กรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
สอดคล้องกับแนวนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนคระกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรียกว่ำ “เขตสุจริตต้นแบบ” และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 ได้รับกำรประเมินให้เป็นเขตสุจริตต้นแบบในปีงบประมำณ 2558 พร้อมกับได้รับ
งบประมำณท ำกิจกรรมต่อเนื่องเพ่ือรักษำสภำพกำรท ำงำนให้มีควำมยั่งยืนในปีงบประมำณ พุทธศักรำช 2559 – 2561                 
ซึ่งสำมำรถสรุปกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ที่ปรำกฎในเอกสำร 

 รำยงำน กำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิ บำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ปีงบประมำณ 
2561 เล่มนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครู และผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด 
ที่ เสนอแนะให้ข้อมูลเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำเขต พ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นเขตสุจริตต้นแบบที่จะพัฒนำ                       
สู่ควำมยั่งยืนให้เกิดควำมโปร่งใส มีควำมพร้อมรับผิดชอบ ปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน มีวัฒนธรรม 
คุณภำพกำรท ำงำน และสร้ำงคุณภำพกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

 ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย ที่ได้จัดท ำ รำยงำน กำรด ำเนินงำนโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ปีงบประมำณ 2561 เพ่ือเป็นประโยชน์และแบบอย่ำง              
กำรพัฒนำภำยใต้ชื่อเขตสุจริต และเผยแพร่สู่สำธำรณชนต่อไป 

 

       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคในการพัฒนา 
เศรษฐกิจสังคมการเมืองในทุกมิติ  ให้ทันต่างประเทศ  ซึ่ งรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย                   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่จะท าให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยมีเป้าประสงค์
คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ                   
ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมมือกับ ส านักงาน ป .ป.ช. เพ่ือพัฒนา
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ภายใต้ชื่อเขตสุจริต                        
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เขตสุจริตต้นแบบ ซึ่งได้
ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ก าหนดให้มีการประเมินการด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Tranaparency Assessment 
:ITA) ตั้งแต่ปี 2558 การประเมิน เน้น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านคุณธรรม
ในการให้บริการของหน่วยงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมในการท างานของ
หน่วยงาน  โดยมีข้อค าถามในตัวชี้วัดข้างต้นในแบบส ารวจ 3 เรื่อง ได้แก่  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(EBIT) แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  และแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) ซึ่งครอบคลุมประเด็นย่อยตัวชี้วัด ได้แก่  การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การจัดซื้อจัดจ้าง   
การด าเนินงานตามภารกิจการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เจตจ านงสุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียน การรับสินบน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายใน มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และคุณธรรมการ
บริหารงาน  โดยมีค่าคะแนนรวม 100 คะแนน   
       จากผลการรับการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อปีงบประมาณ 2558 
ถึง 2561 ได้คะแนนร้อยละ 69.95,78.13,84.5 9 และ 88.9 9 ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความโปร่งใส
ในระดับสูงมาก เมื่อเข้าไปดูในตัวชี้วัดย่อย ทั้ง 13 ตัว อยู่ในระดับสูงมาก คะแนนมากกว่า 85.00 ยกเว้น ด้าน
ความโปร่งใสการมีส่วนร่วม (72.73คะแนน) และด้านความพร้อมรับผิด ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
(73.52คะแนน)อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้จากการด าเนินกิจกรรมทั้งงานปกติและโครงการได้มีการพัฒนาให้สอดรั บ
กับตัวชี้วัดย่อย ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานก็ยังมีปรากฏ ทั้งด้านการให้บริการต่างๆ การท างาน 
ที่ เน้นผลสัมฤทธิ์  การติดตามงาน ขาดข้อมูลสารสนเทศ ความล่าช้ าเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียน                   
ความรับผิดชอบ  ความช านาญการของบุคลากร และความต่อเนื่องของนโยบายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานปีต่อไป ควรสร้างความตระหนักการรับรู้ว่า การด าเนินการหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมความโปร่งใสจะสามารถเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดี
ยิ่งขึ้น ผู้บริหารควรก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นตัวชี้วัดหรือบูรณาการผลการปฏิบัติงาน มีศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนและน าสู่การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เพ่ิมความเข้มข้นในการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน                             
ของบุคลากรและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง  ตลอดทั้งขยายผลหรือเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา
ต่อไป 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
  

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น
ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่
ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ  ซึ่งเชื่อมโยงไป           
สู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง ผลจากการส ารวจขององค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต              
ปี 2560 ปรากฏว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลกยังคงได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน เช่นเดียวกับปี
ก่อนและมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 43 คะแนน โดยประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง คือ นิวซีแลนด์ ด้วยคะแนน  89 
คะแนน ส่งนของประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้น 2 คะแนนเป็น 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนส่งผล
ให้ล าดับเลื่อนขั้นมาอยู่ที่ 96 ใน 180 ประเทศจากอันดับที่ 101 ในปี 2559 จาก 176 ประเทศ 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ไม่จ าเป็น                
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง                         
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่ งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุก                  
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่ง
ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริง
ในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มี       
การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม เพ่ือให้
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ
ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภา
และสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก               
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร ์ 
6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ                 
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้
เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ   
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาด าเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต้ชื่อ
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 1 
โรงเรียน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 225 โรงเรียน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดขึ้น  5 
คุณลักษณะที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ทักษะการคิด 2) วินัย 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง 
และ 5) จิตสาธารณะ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้คัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบคือ 
โรงเรียนดงยางวิทยาคม และโรงเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ขยายผลโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 10) และมีโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม เข้าร่วมทดลองรับ
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การประเมินเนื่องจากเป็นโรงเรียนในโครงการ สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่นโดยหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการต้นแบบ  
“เขตสุจริต” โดยขอความร่วมมือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการและ
คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เขตสุจริตต้นแบบ”และได้ด าเนินการ
พัฒนาตามแนวทางของโครงการฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นแบบ ปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขยายส านักงานเขตคู่ร่วมพัฒนา
โครงการต้นแบบ “เขตสุจริต” โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เป็นคู่ร่วมพัฒนา
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  
 ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินโครงการ“เขต
สุจริต”โดยแยกการด าเนินการออกจากโครงการ “โรงเรียนสุจริต” และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ (ทีมประสาน) อย่างชัดเจน และมีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้น  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้บูรณาการกลุ่มงานทั้งหมดภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเครื่องมือการประเมินเชิงประจักษ์  
(Evidence-baseIntegrity & Transparency Assessment : EBIT) นอกจากนั้น ในปีนี้ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน  และการบริหารส านักงานอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้นด้วยความ
ร่วมมือกับบุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ทีมประสาน) ได้บริหาร
จัดการงบประมาณโครงการ “เขตสุจริต” แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของผู้เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในป ีพ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประกาศให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน
สุจริตครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน                   การ
ด าเนิ นงานของห น่ วย งานภ าครั ฐ  ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) โรง เรี ยน                   
ในโครงการรุ่นที่ 3 (ร้อยละ 20)  
 ปี พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ปรับปรุงรูปแบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online)มีการยกระดับข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment : EBIT = EB1 - EB 12)                 
มีการปรับปรุงแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT= 19 ข้อ) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT = 15 ข้อ) การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นการเก็บแบบ Online 
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และไม่มีการรับรองเอกสารโดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง เป็นการรับรองเอกสารจากฝ่ายบริหารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีความจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้อง
สร้างการรับรู้ ความตระหนักและถือเป็นหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนให้บุคลากรในสังกัดได้มีลักษณะเปิดเผย
ข้อมูล การมีส่วนร่วม การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การด าเนินงานตามภารกิจการปฏิบัติงานตามหน้าที่                   
มีเจตจ านงสุจริต มีการจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ไม่มีการรับสินบน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน   
มีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ตลอดจนมีคุณธรรมการบริหารงาน  
ให้เกิดขึ้นหรือถือเป็นตัวชี้วัดการท างานอย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเอกสารหลักเกณฑ์
วิธีการการท างาน ผลการประเมิน ความพึงพอใจผู้รับบริการ เพ่ือสรุปการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน
ตามแนวนี้  เพื่อวางแนวทางการพัฒนางานตามโครงการในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 

 
ขอบเขตของกำรรำยงำน 
 1. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) 
ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ5) ด้านคุณธรรม
ในการท างานของหน่วยงาน 
 2. การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แก่ 1) กิจกรรมการ
ด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานทางออนไลน์ และผลการแบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจรติ” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
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3. ข้อจ ากัดของการรับผิดชอบต่อเนื่องในนโยบายการขับเคลื่อนตามโครงการคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “ป้องกันการทุจริต”  
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
  4. รายงานแนวทางการพัฒนาผลการด าเนินงานและพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ การด าเนินงานกิจกรรมโครงการและการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 / กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 / ความคิดเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ คุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย 
2.1 ค่าคะแนนดัชนี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านความโปร่งใส, ด้านความพร้อมรับผิด,                    

ด้านคุณธรรม, ในการให้บริการของหน่วยงาน, ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมใน
การท างานของหน่วยงาน 

 2.2 ระดับความพึงพอใจของการรับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 

 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีงบประมาณ  2561 ในครั้งนี้ ได้แก่ 1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
จ านวน 69 คน 2) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 81 คน 3) ครูผู้สอนและบุคลากรทั่วไป จ านวน 100 คน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เขตสุจริต หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการแยกตามประเภท คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตสุจริตต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขตสุจริตคู่พัฒนาจ านวน 10 เขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตสุจริต
เครือข่ายจ านวน 108 เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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โรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามประเภท คือ โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1 
(โรงเรียนสุจริตต้นแบบ) โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 10) และโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 3 (ร้อยละ 20) 
เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นเขตสุจริตต้นแบบ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนที่เหลือทั้งหมดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตต้นแบบ ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียน 
 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 และมีนโยบายร่วมกับรัฐบาลที่จะช่วยกันผลักดัน 
ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยให้ได้ถึง 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในปี 2561 ด้วยการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research)  

CPI หมายถึง ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI) จัดอันดับ
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ 
ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดท าดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าสูงหมายถึงมีการคอร์รัปชั่น
ต่ า และค่าต่ าหมายถึงมีการคอร์รัปชั่นสูง 

ทีมประสำน หมายถึง คณะกรรมการการบริหารงานส านักงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ระบบราชการ ที่เป็นค าสั่งแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือเป็นทีม
ประสานในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 

ควำมโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคล
และองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลจาก
การตัดสินใจของผู้บริหารการด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ความโปร่งใสจึง
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน  

ควำมพร้อมรับผิด  (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความ
พยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
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คุณธรรม  หมายถึง หลักของความดีความงาม ความถูกต้อง ซึ่ งจะแสดงออกมาโดย                    
การกระท า ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิด
เป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่น และสังคมให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นม่ันคงในชีวิต 

วัฒนธรรม หมำยถึง ความเจริญในทางวิชาความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปวิทยา วรรณคดี 
ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและจรรยามารยาท 

คุณภำพ หมำยถึง การด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ โดยค านึงถึงการสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสม 

ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็น
ความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ 

ควำมคิดเห็นภำยนอก ภำยใน หมายถึง ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

หลักฐำนเชิงประจักษ์ หมายถึง ความรู้ ข้อมูลหรือความจริงที่เป็นอยู่ ความรู้ ข้อมูลหรือ ความจริง 

ที่เป็นอยู่จากระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งที่มาจากงานวิจัยและไม่ใช่งานวิจัย มาจากความคิดเห็น 
ประสบการณ์ หรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ 2561 ดังกรอบแนวคิดในรายงาน ดังภาพที่ 1.1 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

  

หลักกำรทฤษฎีนโยบำย 

 

รูปแบบกำรขับเคลื่อน 
ผลกำรประเมิน

คุณธรรมควำมโปร่งใส 

- ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 

- กรอบการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส 
(5 ดัชนี) 

- ทีมประสาน 

- การมีส่วนร่วม 
- ผู้น า 
- การปฏิบัติงาน สรุปงาน 
- การรับรู้การทุจริต 
- การด าเนินงานโครงการ 

- ความคิดเห็นภายนอก /
ภายใน และหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ เกี่ยวกับ 
- ความโปร่งใส 

- ความพร้อมรับผิด 
- คุณธรรม 
- วัฒนธรรม 
- คุณภาพ 
- ความพึงพอใจ 
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บทที่  2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

2.1 ความเป็นมาของ ITA 
2.2 หลักการประเมินของ ITA 
2.3 เกณฑ์การประเมินของ ITA 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.1 กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3.2 โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3.3 การประมวลผลการประเมิน 
 3.4 เกณฑ์การประเมินผล 
 3.5 ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561 ระดับประเทศ  

 3.6 ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29  

4. ข้อมูลทั่วไปของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
4.2 โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
4.3 อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 5. การบริหารจัดการเขตสุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
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  พันธกิจ 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

   

 วัตถุประสงค์หลัก 
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชน 
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า

คะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
 

  ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่

ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี       
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม ที่ไม่
ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดัง
ตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า

ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่ว
แน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 
ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การทุจริต 3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
การทุจริตเชิงนโยบาย   มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบ
ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ 
(Policy Feedback) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ

ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิด
ยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ 
ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะ
มุ่ งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภ าพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบั งคับ ใช้กฎหมาย 
(Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการ
อย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้น
สังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 



 
 

18 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทาง
กฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหายความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมาย
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปรามการทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะหน่วยงาน
ประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ใน
เชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะและขีด
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ปราบปรามการทุจริต 
8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่
เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริต
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน
และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ศึกษา และก ากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index 
:CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ 2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน



 
 

20 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index 
: CPI)   ของประเทศไทย 

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 -ยุทธศาสตร์ที่ 5) 
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 

2.1 ความเป็นมาของ ITA      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ คือ 
องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: 
ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมินโดย
จ าแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน (ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560 : 3) 

 

2.2 หลักการประเมินของ ITA 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ  (256 0 : 14-15)  

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

2.2.1 ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
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2.2.2 ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

2.2.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) ประเมินจาก
การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

2.2.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - 
Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2.2.5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน                        

เพ่ือให้การประเมินครอบคลุมในทุกมิติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ จึงประเมินทั้งจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งจะพิจารณาจากอกสาร/หลักฐาน และ
ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพิจารณาจากผลของการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจัดเก็บจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักงาน ป.ป.ช. 
จึงได้ก าหนดให้มีเครื่องมือส าหรับการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่  

1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency 
Assessment : EBIT) 

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

3. แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & 
Transparency Assessment : EIT) 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการประเมิน
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงาน และสะท้อนถึง
คุณลักษณะที่ส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน ดังภาพที่ 2.1 
และ 2.2 ดังนี้  
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ภาพที่ 2.1 รายละเอียดแผนภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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2.3 เกณฑ์การประเมิน  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ  (256 1 : 9 – 25)  
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามดัชนีดังนี้  

 2.3.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการ

เปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประชาชนและ ภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการด าเนิน
ของหน่วยงาน ตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น
ยังพิจารณาถึง กระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งถือเป็นหลักการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใส รวม
ไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยหน่วยงาน จะต้องมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีความโปร่งใส ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประช าชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และ สามารถตรวจสอบการด าเนินของหน่วยงานต า
มนโยบายที่ประกาศไว้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
กระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วม ในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ 
หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด ทั้งในรูปของนวัตกรรม เชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ 
หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือการแก้ปัญหาความต้องการ ของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน 
และรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
การด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



 
 

24 
 

 
 

 2.3.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปี
ที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของ
หน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ยังประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ า รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารของหน่วยงาน โดยการแสดงเจตจ านงที่
แน่วแน่ว่าจะบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สาธารณชน  
เกิดความเชื่อมั่น และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้ความส าคัญกับรับฟังเสียง
สะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชน โดยจะต้องมี
กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินก ารอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนี
ความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา และ
มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้สาธารณชน ได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้
ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชนหรือไม่ 
ตลอดจนประเมินกลไกการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีการก ากับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน 

ตัวชี้วัดที่  2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานที่รับการประเมินได้แสดงถึงเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่น ในก ารบริหารงานให้ส าเร็จตาม
พันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียน จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

 2.3.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
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ผู้อ่ืน การใช้อ านาจหน้าที่หรือ ต าแหน่งหน้าที่ ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจ เอกชน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน การรับสินบน ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้
รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 2.3.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของ

หน่วยงาน ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
ตลอดจนการก าหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง
แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม และชัดเจนผ่านกลไกการ
จัดท าแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต และการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมไปจนถึงการ
ประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงปราศจากอคติ มีความ
เป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยประกอบด้วย 
4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่ านิยมของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับ
การประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่รับการประเมินให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการด าเนินการอย่างจริงจัง 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจ ากอคติ มี
ความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงมีกระบวนการ
ลงโทษทางวินัยต่อเจา้หน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอยา่งจริงจัง 
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 2.3.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของ

หน่วยงาน ที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วย
การพัฒนากระบวนการ อ านวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา
ที่ใช้ (กรณีที่เป็นหน่วยงาน ให้บริการ อนุมัติ อนุญาต) และประเมินกระบวนการของหน่วยงานที่แสดง
ถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงาน บุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหาร
งบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายใน
สิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน การมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขต ตามค าบรรยายลักษณะงานที่
หน่วยงานก าหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และมี
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการก ากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรม ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินได้รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงาน ภายในของหน่วยงานมี
คุณธรรมมากข้ึน 

โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม
ของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจาก การด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
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ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มี
ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการ
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป 

ประการส าคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็นโครงการส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับ
ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ ให้มีคะแนนเพ่ิมข้ึนน าไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง   

 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.1 กรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สามารถสรุปเป็นกรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังภาพที่ 2.3 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3 แสดงกรอบการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 เครื่องมือในการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ
ประเมินที่มุ่งเน้นการส ารวจพฤติกรรมของหน่วยงาน  ทั้งในระดับหน่วยงาน  คือ การส ารวจเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานและการบริหารของหน่วยงาน  โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ในการออกแบบเครื่องมือในการส ารวจ  ดังนี้ 

(1)  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) 
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(2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่ วนได้ส่วน เสียภายใน ( Internal integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

(3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

 
 ประชากรเป้าหมายของกลุ่มตัวอย่าง 
 จ าแนกตามแบบส ารวจได้ดังตารางที่  2.7 
 
ตารางท่ี 2.7 ประชากรเป้าหมายของกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจ 

EBIT IIT EIT 
หน่ วยงานที่ รับการประเมิน
ทั้งหมด 

ผู้มีส่วนได้สวนเสียภายใน คือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอายุ
การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 
 แนวทางการปฏิบัติในการก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย IIT และ EIT 
 ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจะต้องศึกษาพันธกิจ ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการ
ประเมินให้เกิดความเข้าใจในบริบทการด าเนินงานและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ประชากร
เป้าหมายในการส ารวจข้อมูล  ดังนี้ 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจะต้องประสานขอข้อมูลรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งหมดหรือมากท่ีสุด 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สอดคล้องตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวทั้งหมดหรือ
มากที่สุด (กรณีผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลไม่สามารถรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เองอาจประสานขอ
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่ได้รับการประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
 แนวทางปฏิบัติในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง IIT และ EIT 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจะต้องก าหนดขนาดตัวอย่างและ
วิธีการคัดเลือกกลุ่มของแต่ละหน่วยงานตามหลักวิชาการ โดยค านึงถึงคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีแต่
จะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับต าแหน่ง และส่วนงานภายในระดับพ้ืนที่หรือสาขา 
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(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจะต้องก าหนดขนาดตัวอย่าง
และวิธีการคัดเลือกกลุ่มของแต่ละหน่วยงานตามหลักวิชาการ โดยค านึงถึงคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่
ดีแต่จะต้องครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานและส่วนงานภายในระดับพ้ืนที่หรือสาขา 
     
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จ าแนกตามแบบส ารวจได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

EBIT IIT EIT 
หน่ วยงานที่ รับการประเมิน
ทั้ งหมดจะต้ องตอบค าถาม
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
และจัดส่งให้แก่ผู้รับจ้างส ารวจ
ข้อมูล 

แ บ บ ส า ร ว จ อ อ น ไล น์  ก า ร
สั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ เผ ชิ ญ ห น้ า 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการส ารวจ
ทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมในการเก็บ
ข้อมลจากกลุ่มตัวอย่าง 

แ บ บ ส า ร ว จ อ อ น ไล น์  ก า ร
สั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ เผ ชิ ญ ห น้ า 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการส ารวจ
ทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมในการเก็บ
ข้อมลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
 แนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล  IIT  และ  EIT 

(1) ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลต้องอธิบายวัตถุประสงค์  ขั้นตอน และการรักษาความลับแก่
ผู้ตอบก่อนเริ่มการเก็บข้อมูลทุกครั้ง 

(2) ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจะต้องด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ไม่น าแบบส ารวจส่งมอบ
ให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินด าเนินการเก็บข้อมูล 

(3) ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจะต้องให้ผู้ตอบตอบแบบส ารวจด้วยตนเองโดยอิสระ ไม่ชี้น า 
หรือกดดันผู้ตอบ 

(4) ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลจะต้องไม่ระบุตัวตนของผู้ตอบ ไม่ระบุชื่อ ต าแหน่ง หรือเบอร์
โทรศัพท์บนแบบส ารวจ ไม่ก าหนดรหัสใด ๆ ที่เขื่อมโยงระหว่างแบบส ารวจกับผู้ตอบ และหลีกเลี่ยงการ
เก็บข้อมูลในสภาวะที่ผู้ตอบอาจถูกรับรู้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 แนวทางการปฏิบัติในการจัดท าและจัดส่งแบบส ารวจ EBIT 

(1) หน่วยงานที่รับการประเมินควรด าเนินการตามแบบส ารวจ EBIT ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2 เนื่องจากจะท าให้ส่งผลต่อการรับรู้ของการส ารวจแบบส ารวจ IIT และ EIT 
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(2) หน่วยงานที่รับการประเมินจะต้องจัดส่งแบบส ารวจ EBIT และเอกสารหลักฐาน 
ในรูปแบบไฟอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งแผ่น CD 
 
 
 การให้คะแนนและการประมวลผลการประเมิน 
 การให้คะแนน 
 การให้คะแนนของแต่ละข้อค าถาม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จะมีการให้คะแนนตามค าตอบของแต่ละข้อ
ค าถามโดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบค าตอบ โดยมีการให้คะแนนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.9 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
กรณี ค าตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน การอุทธรณ์ 

1 มีการด าเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 100 - 
2 มีการด าเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 ได้ 
3 ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอ่ืนที่แสดงถึงความจ าเป็น เช่น 

ข้อค าถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น และมีเอกสารหลักฐานอันน่าเชื่อถือ 

ไม่คิด 
น้ าหนัก 
คะแนน 

- 

4 ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอ่ืนที่แสดงถึงความจ าเป็น เช่น 
ข้อค าถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ 

0 ไม่ได้ 

5 ไม่มีการด าเนินการ โดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น 0 ไม่ได้ 
หมายเหตุ : 1.กรณีส่วนราชการระดับจังหวัด ให้พิจารณาการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด (ไม่ใช่การด าเนินการ

ของส านักงานจังหวัดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัด) 
 2.กรณีหน่วยงานที่มีส่วนงานภายในระดับพื้นที่หรือสาขา ให้พิจารณาการด าเนินการในภาพรวมของ

หน่วยงาน (ไม่ใช่การด าเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง) 
 

 (2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือก
ค าตอบของแต่ละข้อค าถามซึ่งมีค าตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0,33,67 และ 100 คะแนน 
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(3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือก
ค าตอบของแต่ละข้อค าถามซึ่งมีค าตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกค าตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0,33,67 และ 100 คะแนน 

(4) เรื่อกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จะเป็นการให้คะแนน โดยพิจารณาจาก
เรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวน
ข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. และ
เป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 (4.1) เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหัก 5 คะแนน 

 (4.2) เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหักตามร้อยละจ านวนเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน 

 
 การประมวลผลคะแนนและเกณฑ์การประเมินผล 
 ข้อมูลจากแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะถูกบันทึกน าเข้าสู่โปรแกรมการ
ประมวลผลคะแนนจากนั้นจะท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูลตาม
หลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error & outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามหลักการที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 

(1) คะแนนข้อค าถาม หมายถึง คะแนนของแต่ละข้อค าถาม (กรณีแบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ใช้คะแนน
เฉลี่ย) 

(2) คะแนนตัวชี้วัด หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
(3) คะแนนดัชนี หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อค าถามในดัชนี 
(4) คะแนนดัชนีถ่วงน้ าหนัก หมายถึง คะแนนดัชนีคูณร้อยละน้ าหนักของดัชนี 
(5) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถ่วงน้ าหนัก 
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3.2 โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักทฤษฎีของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน ส านักงาน ป.ป.ช. จึงวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผสานในมิติของเครื่องมือและมิติของเนื้อหาการ
ประเมิน เพ่ือก าหนดเครื่องมือในการส ารวจที่มีความเหมาะสมกับแต่ละดัชนี ได้ดังตารางที่ 2.10 ดังนี้  

ตารางท่ี 2.10 โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ดัชนี คะแนน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 
(Internal) 

แบบส ารวจ
ความคิดเห็น 
(External) 

แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - 

Based) 
ความโปร่งใส  26 - E1 ถึง E11 EB1 ถึง EB3 
ความพร้อมรับผิด  18 I1 ถึง I2 E5 ถึง E10 EB4 ถึง EB7 
ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  

22 I3 ถึง I5 E11 ถึง E13 EB8 

วัฒนธรรมคุณธรรม     
ในองค์กร  

16 I6 ถึง I12 - EB9 ถึง EB11 

คุณธรรมการท างาน       
ในหน่วยงาน  

18 I13 ถึง I19 E14 ถึง E15 EB12 

(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561 : 30) 
 
3.3 การประมวลผลการประเมิน 

3.3.1 การให้คะแนน 
  การให้คะแนนของแต่ละข้อความถาม จ าแนกตามแบบส ารวจได้ ดังนี้ 
  1) แบบส ารวจความคิดเห็น Internal จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละ

ข้อค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้คะแนนตามพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียด
ตามภาคผนวก 

  2) แบบส ารวจความคิดเห็น External จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกค าตอบของแต่ละ
ข้อค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้คะแนนตามพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียด
ตามภาคผนวก 
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3) แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based จะมีการให้คะแนนตาม
ตัวเลือกค าตอบของแต่ละข้อค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้คะแนนตามเอกสารหลักฐานที่อ้างอิง
ประกอบค าตอบ รายละเอียดตามภาคผนวก  

3.3.2 การประมวลผล 
แบบส ารวจความคิดเห็น Internal  แบบส ารวจความคิดเห็น External และแบบ

ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based จะถูกบันทึกเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผลคะแนน 
จากนั้นจะท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และการจัดข้อมูลตามหลักสถิติ จากนั้น
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยผลการประเมินจะมี
คะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน 

3.4 เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561 : 30) 

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 
      

3.5  ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561  ระดับประเทศ  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561  ในภาพรวมระดับประเทศ แสดงดังตารางที่ 2.11 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.11  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561 ในภาพรวมระดับประเทศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จ านวน 225 เขต 
ร้อยละเฉลี่ย ระดับความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 81.36 สูงมาก 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 84.63 สูงมาก 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 85.12 สูงมาก 

(ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2561 : 2-6) 
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จากตารางที่ 2.11 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 81.36 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 84.63 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก และประจ าปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.12 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 

3.6  ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561  แสดงดังตารางที่ 2.12 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.12  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 
ร้อยละเฉลี่ย ระดับความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 78.13 สูง 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 84.59 สูงมาก 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 88.99 สูงมาก 

                                  (ที่มา : ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2561 : 4) 

จากตารางที่ 2.12 พบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวม ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 78.13 ซึ่งอยู่ในระดับสูง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
84.59 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก และประจ าปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.99 
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
 
4. สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (2561 : 1- 14) มีการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  

        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
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พันธกิจ (Mission)   
1. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรกลุ่มวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก

12 ประการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
ค่านิยม (Values)   

     S  = service  การบริการ 
     P  = polite   สุภาพ มีสัมมาคารวะ   
     M = moral   คุณธรรม ศีลธรรม  

เป้าประสงค์ (Goal)  
    1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
    2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขบเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
    4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
     5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสทธิภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. คุณภาพผู้เรียน 

      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 2. โอกาสทางการศึกษา 
     เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยม
อย่างเสมอภาค 
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3. พัฒนาครูและบุคลากร 
      เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน  

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
         เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
              1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
              2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

4.2 โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้  กลุ่ม
อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วย
ตรวจสอบภายใน ดังภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
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4.3 อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 ให้
มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) อ านาจหน้าที่ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 2. อ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10) ประสานส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
 
5. การบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ การด าเนินงาน
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใต
ชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างทีมประสานขับ เคลื่อนที่มีพลัง 2) พัฒนา
คุณธรรมความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดของบุคคล 3) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารที่ดี 4) 
พัฒนาวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 5) สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างานที่ดี
เพ่ือองคก์รเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ให้มีคุณภาพสูงขึ้นสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสูเป้าหมาย 
โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่สุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29       
ดังภาพที่ 2.5 ดังนี้   
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ภาพที่ 2.5 รปูแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
 จากรูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
จะเห็นได้ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ขับเคลื่อนการท างานผ่านทีมประสาน 
ซึ่งเป็นการรวมคณะท างานจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
เพ่ือวางกลยุทธ์ งานโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในเรื่อง 
กระบวนการคิด ความมีวินัย  ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือเป็นต้นแบบน าสู่
การขับเคลื่อน ระดับโรงเรียนต้นแบบคือ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ซึ่งโรงเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมใน
โครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส าหรับโรงเรียนเครือข่าย เป็นโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 
10) ประกอบด้วย  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โรงเรียนหนองบ่อ
สามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม และ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ โดยมีโรงเรียนลือ
อ านาจวิทยาคม เข้าร่วมทดลองรับการประเมิน เนื่องจากเป็นโรงเรียนในโครงการ สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น ให้สามารถขับเคลื่อนให้ลงสู่นักเรียน โดยการสร้างมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และการ
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ท างานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวชี้วัด
ดังนี้  ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน            
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน ทั้งนี้ในปี 2561 
สามารถขยายการด าเนินโครงการสูกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนในสังกัด และผ่านการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment: ITA)  

จากการด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็นเขตต้นแบบ เมื่อปี 2558  มุ่งหวังให้เกิด
การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีทกัษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล และส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ ตลอดทั้งพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์ที่ดีในการท างานสอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาพการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเชื่อมโยงการท างานให้เกิดภาพลักษณ์และ
มาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 
 

ในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ  2561  
ได้มีการด าเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน 
4. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การด าเนินการโครงการ 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ 

 
1. ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)  ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร / คู่มือ ข้อมูลจากหนังสือ  เกี่ยวกับบริบทส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต29  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  ปฏิญญา มาตรฐาน ภาพลักษณ์
 รูปแบบการจัดกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และแนวทางด าเนินงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นแนวทางเก่ียวกับการจัดโครงการ 

1.2 ศึกษาขั้นตอนการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีงบประมาณ  2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเตรียมงาน วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เหมาะสม 
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2. กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ  2561 ในครั้งนี้ 
ได้แก่ 1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จ านวน 69 คน 2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 81 คน 3) ครูผู้สอนและบุคลากรทั่วไป จ านวน 100 คน 
 
3. เครื่องมือที่ใชใ้นกำรรำยงำน 

3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบประมาณ 
2561 เขตสุจริต 

3.2 แบบประเมินตน ITA  ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย 

3.2.1 แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 
Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.2.2 แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
(EIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3.2.3 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 
(IIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.4 แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

3.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่มเป็นการประเมินของกลุ่ม
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ITA) โดยใช้เครื่องมือตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ EBIT (EB1-12) เกี่ยวกับ ในการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การด าเนินงานตามภารกิจ การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เจตจ านงสุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียน การรับสินบน การเสริมสร้างวัฒนธรรม
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สุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์แจ้งให้ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เป็น
ผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2561 
 
4. วิธีด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ปีงบประมาณ  2561 ดังนี้ 
 

4.1 กำรด ำเนินกำรระดับโรงเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการตามประเภทโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 3 รุ่น ดังนี้ คือ  

4.4.1 ปีงบประมาณ 2558  มีโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1 คือ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ได้รับ
การประเมินมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง    

4.4.2 ปีงบประมาณ 2559 มีโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม  โรงเรียนหนอง
บ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คัดเลือกโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม เข้าโครงการโรงเรียนต้นแบบ 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม จึงเข้าร่วมทดลองการประเมินพร้อมกับ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2  ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 จึงมีโรงเรียนที่ได้ประเมินการ
ด าเนินงาน ITA โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจ านวน 10 โรงเรียน  

4.4.3 ปี งบประมาณ 2560 มีโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 3 จ านวน 16 โรงเรียน คือ โรงเรียน     
ไผ่ใหญ่ศึกษา  โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม โรงเรียนเก่าขามวิทยา โรงเรียน       
โนนกุงวิทยา โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ และโรงเรี ยนตามสุมพัฒนา 
โรงเรียนวารินช าราบ  โรงเรียนสว่างวีระวงษ์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา  โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนคึม
ใหญ่วิทยา  โรงเรียนสร้างนกทาวิทยา  โรงเรียนนาจิกพิทยาคม และโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริตตามแนวทางของ
โครงการ ด้วยการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ  

นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ 2561 ได้ประกาศให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับมีการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 5 ด้าน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แต่งตั้งคณะกรรมการจากโรงเรียนประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ โดยใช้หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านความ
โปร่งใส  ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านความพร้อมรับผิด  ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และตัวชี้วัดที่ 5 ด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน 
พร้อมทั้งได้ประกาศและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29  ได้มีการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการด าเนินการในปี 2561 ได้ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity& Transparency 
Assessment: ITA) เสร็จสิ้นแล้ว  

การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศให้โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นโรงเรียนสุจริตครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
สุจริตอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จ านวนทั้งหมด 81 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนดงสว่างวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคมเป็น
โรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น และได้ด าเนินการ
ตามโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ โดยใน
การด าเนินการระดับโรงเรียน ส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้น าเครื่องมือไปใช้ในการ
ประเมิน ดังนี้ 

 1. เป็นแบบประเมินตน ITA  ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
1.1 แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 

Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   



 
 

46 

1.2 แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment  
(EIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.3 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment  
(IIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ 
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 น าผลที่ได้จาการการเก็บเครื่องมือมาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
 
     4.2 กำรด ำเนนิกำรระดบัส ำนักงำนเขตพื้นที่ 

4.2.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทบทวนระบบและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคู่มือเอกสาร
ขั้นตอนการท างานการเงินการบัญชีพัสดุและสินทรัพย์  เผยแพร่เอกสาร และสรุปงบประมาณน าเสนอ 
รายงานเป็นประจ าทุกเดือน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 

4.2.2 ก าหนดให้บุคลากรทุกคน ทุกกลุ่ม จัดท าคู่มือและขั้นตอนตามภารกิจหลัก บันทึกการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันพร้อมทั้งส่งบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น
ตรวจสอบและลงนามทุกสัปดาห์ จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบุคลากรทุกคน  
กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าและส ารวจออนไลน์จากผู้รับบริการเพ่ือการประเมิน
ความพึงพอใจบุคคลการมีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจ  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากร
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามและร่วมปรับปรุงแก้ไข เช่น งาน DLIT งานเขตสุจริต 
งานสอบบรรจุครูผู้ช่วย  งานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต้น 

4.2.3 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่อย่างหลากหลายทางสื่อออนไลน์ จัดรายการ
ผ่านรายการวิทยุสื่อสร้างสุข  เว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่  ป้ายชื่อของบุคลากร  จัดท าป้ายค าขวัญ (motto) 
ของแต่ละกลุ่ม จัดท าแผ่นพับ ป้ายพระราชด ารัส ป้ายนิเทศ ท าเนียบบุคลากร วารสารประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ การเผยแพร่ แผนฯ/คู่มือการปฏิบัติงาน 
ทางเว็บไซต์ Facebook และ line ร่วมกับรายการของสื่อสร้างสุขทีวีออนไลน์ ที่เป็นการสร้างความเข้าใจ 
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกวันพุธ  อีกทั้งมีการสร้างกลุ่มไลน์ในแต่ละภารกิจ เพ่ือการสื่อสารสร้างความเข้าใจ  
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4.2.4 จัดท าคู่มือและขั้นตอนการร้องเรียน จัดท าและเปิดช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนทั้งทาง
ไลน์ และกล่องรับค าร้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบก ากับผลการตอบ สรุปรายงานข้อมูลการร้องเรียน  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

4.2.5 จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน ด าเนินการการประมวลจริยธรรมของ
บุคลากรทุกคน   จัดประชุมอบรมทางวินัยและให้ความรู้กับบุคลากร ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนและ
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรโดยการเข้าค่ายคุณธรรม  

4.2.6 พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการ 
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ
2561 ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT และก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการน าสู่การปฏิบัติ
โดยมีทีมประสานการท างาน และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ก าหนดให้มีการก ากับควบคุมการ
ท างานที่สอดรับกับแผนที่ก าหนดไว้  ด าเนินการส ารวจประเมินการให้บริการตามรูปแบบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ทางออนไลน์) ตลอดจนก าหนดให้มีการประชุมทีมงานเป็นประจ าทุก
เดือน เพ่ือบูรณาการงานบุคคลร่วมกันในการพัฒนาการปฏิบัติให้มีคุณภาพมากข้ึน 

4.2.7 ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการป้องกันการทุจริตฯ เพ่ือรวมกลุ่มการท างานร่วมกัน มีก าหนด
วาระการประชุม และรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 

4.2.8 แต่งกายชุดข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาเขต
สุจริตทุกวันจันทร์ แขวนป้ายชื่อแนะน าตนเอง ตลอดทั้ง ได้เป็นวิทยากร แนะน าการด าเนินงานเขตสุจริต 
ให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือโรงเรียน  

4.2.9 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
2) การประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
3) การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4) การศึกษามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
5) การก าหนดภารกิจให้สอดคล้องตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
6) การพัฒนาบุคลากร 
7) ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 



 
 

48 

4.2.10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดวิธีการรายงานผลไว้ ดังนี้ 

1) การรายงานผลตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจะท าการอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการแต่ละไตรมาส                  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการรายงานผลไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามรูปแบบที่ก าหนดหรือรายงานผลในรูปแบบของงานวิจัย 

2) รายงานผลการปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) รายงานผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) รายงานผลการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4.2.11 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยสนทนาแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรทุกคนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใส           
ที่ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ“เขตสุจริต”  
 
5. กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จึงจัดประชุมคณะท างานทีมประสานเขตสุจริตเพ่ือ
ปรับแผนการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) จ านวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 5.1 กิจกรรมพัฒนาจิตสร้างจิตส านึก (เข้าค่ายคุณธรรม) วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ วัดดอนธาตุ 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ 1,500 บาท มีบุคลากรเข้าร่วม 30 คน ผลการ
ด าเนินการกิจกรรมบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรมให้กับบุคลากร 

  5.2 กิจกรรมที่สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน                  
ระหว่างวันที่  10 -11 พฤษภาคม 2561  ณ  แลโขงรีสอร์ท  อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ 46,100 บาท  มีบุคลากรเข้าร่วม 36 คน ผลการด าเนินการกิจกรรมบุคลากรที่เป็นทีม
ประสานขับเคลื่อนโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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อย่างมีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออนไลน์
(ITA Online) 
 5.3 การจัดงานน าเสนอผลงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสตามแนวทางการด าเนินงานเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 งบประมาณ 70,000 บาท จ านวน                 
130 คน ผลการน าเสนอผลงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่ม/หน่วย โดยมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานและการจัดนิทรรศการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่นอันดับ 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ดีเด่นอันดับ 2 กลุ่มอ านวยการ 
  ดีเด่นอันดับ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 5.4 กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 งบประมาณ
10,790 บาท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึก“ป้องกันการ
ทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) จ านวน 2 สาย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม EIT แบบส ารวจออนไลน์ในการส ารวจความคิดเห็น EIT พร้อมแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29และการสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 12 โรงเรียน คือ 1) หกสิบพรรษาวิทยาคมฯ 2) สะพือวิทยาคาร 3) มัธยม
ตระการพืชผล 4) นาส่วงวิทยา 5) เดชอุดม 6) บุณฑริกวิทยาคาร 7) ลืออ านาจวิทยาคม 8) หัวตะพาน
วิทยาคม 9) นายมวิทยาคาร 10) ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 11) ศรีคูณวิทยบัลลังก์ และ 12) พนาศึกษา 
 5.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่มเป็นการประเมินของกลุ่ม
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ITA) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์แจ้งให้
ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เป็นผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผลที่ได้คือข้อมูลการปฏิบัติงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้ง 12 EBIT เพ่ือน าสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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 5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจ าปี 2561งบประมาณ
75,550 บาท มีบุคลากรเข้าร่วม 30 คนได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจ าปี 2561 เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุงงานในปีต่อไป 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ตามค าสั่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในการนี้ การด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) และการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังกล่าว ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอ
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  Evidence-based Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2559 (EB1-
EB11)   

6.2 การวิเคราะห์แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment 
(EIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิเคราะห์โดย ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก  และค านวณกาค่าร้อยละ 

6.3 วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 การด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขต
สุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปีงบประมาณ 2561 
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7.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.7  ค่าร้อยละ (Percentage) 

 7.2 ค่าเฉลี่ย (Mean : X  ) 
 

   
X

X
N

 

 
  เมื่อ  X  แทน    ค่าเฉลี่ย 
    X  แทน    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
   N  แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก หาค่าเฉลี่ย 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 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

หรือการให้บริการของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจากเกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ )2541 (
เป็น 3 ระดับ มาท าเป็นคะแนนเฉลี่ยและแปลผลได้ดังนี้ 
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1.00 - 1.66 หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในระดับน้อย  
1.67 - 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ในระดับปานกลาง   
2.34 - 3.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ในระดับมาก  
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห์สรุปการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
 

จากการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปี 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ได้ผลการประเมินดังนี้ 
 

1.  ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

 
ล าดับ ดัชนี/ ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ค่าน้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนที่
ได้ (100) 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

1. ความโปร่งใส 26 84.40 21.94 
 1.1 การเปิกเผยข้อมูล  92.97  
 1.2 การมีส่วนร่วม  72.73  
 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  87.50  

2. ความพร้อมรับผิด 18 85.98 15.46 
 2.1 การด าเนินการตามภารกิจ  85.70  
 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่  73.52  
 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  92.64  

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22 94.35 20.76 
 การรับสินบน  94.35  
 *กรณีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์   0.00 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 94.91 15.19 
 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  94.11  
 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  97.79  
 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  98.28  
 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน  86.72  
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ล าดับ ดัชนี/ ตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ค่าน้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนที่
ได้ (100) 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18 86.81 15.63 
 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

และให้บริการ 
 87.50  

 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน  85.99  
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 88.99 

 
 จากตารางที่ 4.1 จะพบว่าดัชนีและตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูง ได้แก่ 1) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร ได้คะแนน 94.91 คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้คะแนนมากที่สุด คือ 98.28 คะแนน  รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คะแนน 97.79 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ได้
คะแนน 94.11 คะแนน ดัชนีและตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนน 84.40 
คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 72.78 
คะแนน  
 

2. ผลส ารวจความคิดเห็นส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ผลส ารวจความคิดเห็นส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็นส่วนดังนี้ 

2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบส ารวจ ได้ข้อมูลดังตารางที่ 4.2-4.4 
 
ตารางที่ 4.2 จ าแนกตามจ านวนการติดต่อกับกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

ชื่อ – กลุ่มงานใน สพม.29 จ านวนที่เคยติดต่อ (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   58 64.4 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 51 56.7 
3. กลุ่มอ านวยการ 35 38.9 
4.หน่วยตรวจสอบภายใน   3 3.3 
5. กลุ่มนโยบายและแผน 29 32.2 
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   25 27.8 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  21 23.3 
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ตารางที่ 4.3 จ าแนกตามเพศ 
 
 

 
  
 
ตารางที่ 4.4 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
 
 
 

 
 

จากตารางที่ 4.2-4.4 พบว่า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีผู้มาติดต่อมากท่ีสุด      
ร้อยละ 64.4 จ าแนกเป็นเพศชายร้อยละ 33.3  เพศหญิงร้อยละ 66.7  และเมื่อจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 66.7 ปริญญาโท ร้อยละ 
41.1 และระดับปริญญาเอกร้อยละ 2.2 

 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ผลส ารวจความคิดเห็นส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากการส ารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรม
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีงบประมาณ 2561 ได้ข้อมูลและความคิดเห็น      
ดังตารางที่ 4.5 - 4.8 
 
ตารางท่ี 4.5 ดัชนีความโปร่งใส 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น X  แปลผล 
4 3 2 1 

1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

31 50 8 1 3.23 มาก 

2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่าง
โปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

32 50 8 0 3.27 มากที่สุด 

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. ชาย   30 33.3 
2. หญิง   60 66.7 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. ปริญญาตรี     37 66.7 
2. ปริญญาโท   51 41.1 
3. ปริญญาเอก   2 2.2 
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
X  แปลผล 

4 3 2 1 
3. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน 

29 50 8 3 3.17 มาก 

4. หน่วยงานให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

19 54 15 2 3.00 มาก 

จากตารางที่ 4.5  พบว่า ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ ดัชนีความโปร่งใส ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล       
( X 3.27) และหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ( X 3.23) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน ( X 3.17) และหน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน ( X 3.00) อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 4.6  ดัชนีความพร้อมรับผิด 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น X  แปลผล 

4 3 2 1 
5. หน่วยงานก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 

33 49 6 2 3.26 มากที่สุด 

6. หน่วยงานมีการน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

31 47 11 1 3.20 มาก 

7. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนอง 33 41 13 3 3.03 มาก 
8. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดง
ความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด 

25 43 19 3 3.00 มาก 

9. ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
และซื่อสัตย์สุจริต 

36 40 14 0 3.24 มาก 

10. ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถ
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ 
ความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 

30 45 12 3 3.13 มาก 
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จากตารางที่ 4.6  พบว่า ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดัชนีความพร้อมรับผิด                  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่หน่วยงานก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศและประชาชน( X 3.26)  และผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริต( X 3.24) หน่วยงานมีการน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ( X 3.20) ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้( X 3.13) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ( X 3.03) และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุง
แก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด ( X 3.00) อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 4.7  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น X  แปลผล 
4 3 2 1 

11. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือ
ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

1 4 16 69 1.30 น้อยที่สุด 

12. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มี
การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

3 4 26 57 1.48 น้อยที่สุด 

13. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มี
การก าหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 

3 10 21 56 1.56 น้อยที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.7  พบว่า ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดัชนีความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการก าหนดนโยบาย 
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน ( X

1.56)  ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน ( X 1.48) และในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ( X 1.30)อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ตารางท่ี 4.8  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
ประเด็น ระดับความคิดเห็น 

X  แปลผล 
4 3 2 1 

14. หน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เป็นระบบ และท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ
หรือขอรับบริการ 

29 48 11 2 3.16 มาก 

15. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

21 52 14 3 3.01 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8  พบว่า ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดัชนีคุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงานหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และท าให้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ( X 3.16) และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ( X 3.01) อยู่ในระดับมาก 

 
 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจในการให้บริการ 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 153 คน ได้ข้อมูลและความคิดเห็นดังตารางที่ 4.9 - 4.13 ดังนี้ 

1) การติดต่อกับกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 จ านวนผู้มารับบริการที่เคยติดต่อกับกลุ่มใดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 29 ดังตารางที่ 4.9     
 

ตารางท่ี 4.9 ระดับการติดต่อกับกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 

ชื่อ – กลุ่มงานใน สพม.29 จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   48 31.40 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 40 26.10 
3. กลุ่มอ านวยการ 16 10.50 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 12 7.80 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  12 7.80 
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11 7.20 
7.หน่วยตรวจสอบภายใน   1 0.70 
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2) ช่องทางที่ขอรับบริการ 
 จ านวนผู้มารับบริการที่ติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางท่ี 4.10  ช่องทางที่ขอรับบริการ 

 
 3) ช่วงเวลาติดต่อราชการ/ขอรับบริการ    

จ านวนผู้มารับบริการในช่วงเวลาต่างๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ดังตารางที่ 4.11 

 
ตารางท่ี 4.11  ช่วงเวลาติดต่อราชการ/ขอรับบริการ    

 
  4) เรื่องท่ีมาติดต่อราชการ/ขอรับบริการ 

จ านวนผู้มารับบริการในหัวข้อต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ดังตารางที่ 4.12 

 
 

การติดต่อราชการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. มาท่ีเขตพ้ืนที่ด้วยตนเอง 121 79.10 
2. โทรศัพท์ 21 16.70 
3. ไลน์ส่วนตัว   5 3.30 
4. อ่ืนๆ 6 3.90 

ช่วงเวลาติดต่อราชการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. บ่าย 78 51.00 
2. เช้า 54 35.30 
3. เช้า ก่อนเวลา 08.30 น. 7 4.60 
4. บ่าย หลังเวลา 16.30 น.  7 4.60 
5. อ่ืน ๆ 5 3.30 
6. เที่ยง 1 0.70 
7. วันหยุดราชการ 1 0.70 
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ตารางท่ี 4.12 เรื่องที่มาติดต่อราชการ/ขอรับบริการ 

 
 จากตารางที่ 4.9-4.12 พบว่ากลุ่มที่ผู้รับบริการได้มาติดต่อมากที่สุด คือ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 31.40 รองลงมา คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 26.10 
โดยวิธีการที่ผู้มาติดต่อเลือกใช้มากที่สุดคือการมาติดต่อด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 79.10 และมาติดต่อ
มากที่สุดในช่วงภาคบ่าย คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา คือ ภาคเช้า คิดเป็นร้อยละ 35.30 และเรื่องที่
ผู้มาติดต่อมาท าการติดต่อนัน้จะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานราชการ 
 
ตารางท่ี 4.13 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ X  แปลผล 

5 4 3 2 1 
1. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

47 74 22 7 3 4.01 มาก 

2. ระดับความสอดคล้องการบริการกับความ
ต้องการของท่าน 

47 67 28 8 3 3.96 มาก 

  

จากตารางที่ 4.13 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  อยู่ในระดับมาก          
( X 4.01) และระดับความสอดคล้องการบริการกับความต้องการของท่านอยู่ในระดับมาก ( X  3.96) 
 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. เจ้าหน้าที่ ให้บริการ ไม่อ านวยความสะดวกควรปรับปรุงสมรรถนะด้านการให้บริการเร่งด่วน  
2. เข้าไปในห้องไม่มีใครถามสักค าเลยว่ามาติดต่อเรื่องอะไร และต้องจ้องเจ้าหน้าที่ว่าคนใด              

จะเงยหน้าขึ้นบ้าง  
3. แจ้งขั้นตอนให้มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน พูดจาให้ไพเราะด้วยความเต็มใจในการให้บริการ  

เรื่องท่ีมาติดต่อราชการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. งานราชการ 106 69.30 
2. ส่งเอกสาร 26 17.00 
3. เรื่องส่วนตัว 10 6.50 
4. สอบถามทั่วไป 8 5.20 
5. อ่ืน ๆ 2 1.30 
6. แจ้งเหตุ 1 0.70 
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4. ถามแต่ละเรื่องก็ผลักภาระออก การสื่อสารอยู่เต็มเวลา 
5. การบริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยสนใจผู้ไปติดต่องานและไม่อ านวยความสะดวก 
6. หนังสือราชการด่วนมาก เช่น หนังสือมาวันนี้ต้องการส่งบ่ายประมาณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนท า

ไม่ทัน และต้องการความช่วยเหลือ แต่เจ้าหน้าที่ สพม.29 ไม่มีค าตอบที่ชัดเจนให้  
7. เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่พูดชี้แจง

รายละเอียดเรื่องต่างๆ แนวปฏบิัติในการให้บริการและการใหข้้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและความสะดวกและ
ถูกต้อง 

8. ให้ค าอธิบายหรือให้ตัวอย่างที่ถูกต้องจะได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันและให้เป็น one stop 
service ในการประสานงานควรได้รับความสะดวกรวดเร็ว เอาใจใส่เพ่ิมข้ึน 

9. ความชัดเจนในการให้ข้อมูล กรณีเรื่องกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ งานบริหารงานบุคคล                      
ในการประสานงานงานส่งช้า ค่อนข้างจะได้รับบริการช้าบางครั้งหมดเวลาส่งและตัวหนังสือราชการใน
ข้อมูลเอกสารไม่ชัดเจนอ่านไม่ได้ 

10. เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.29 บางคนพูดจาไม่ค่อยดี ไม่ให้เกียรติความเป็นข้าราชการครู                 
รวมถึงภาพลักษณ์  เรื่องการทุจริตที่ได้ยินกระแสข่าวและเบิกเงินอบรมคูปองครูช้าและเรื่องมาก   

11. ควรมีป้ายทางเข้าท่ีมีขนาดใหญ่ก่อนเข้าพ้ืนที่ สพม.29  
12. การประสานงานเรื่องการขอข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และหลังจากโรงเรียนส่งงานไป สพม.29                     

แล้วซึ่งบางทีเป็นงานด่วนต้องรีบส่งโดยไม่ได้เตรียมเอกสารความพร้อม หรือส่งงานแล้วหาข้อมูลไม่พบว่า
ส่ง และการแจ้งหนังสือด่วน ขอให้แจ้งครูโดยตรงด้วย 

13. การรับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เรื่องการชี้แจงเอกสารควรชัดเจนกว่านี้ ควร
ให้แก้ไขและรับครั้งเดียวไม่ต้องไปใหม่จ้าเพ่ือไม่ให้เสียเวลา เจ้าหน้าที่ไม่เป็นกันเองและการติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ส านักงาน โทรไปแล้วไม่มีสัญญาณ 

14. ควรอธิบายความเข้าใจที่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ในระเบียบเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น คุณสมบัติ
ของครูที่ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรณีย้ายมาจากต่างสังกัด) 

15. เจ้าหน้าที่แนะน าครู ควรพูดให้ชัดเจน เสียดังฟังชัด และพูดด้วยน้ าเสียงเป็นกัลยาณมิตร                   
ในการบริการ และสถานที่ในการให้บริการคับแคบ 
 

สิ่งท่ีประทับใจ 
1.  เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการรวดเร็วพูดจาไพเราะให้การต้อนรับให้ความช่วยเหลือ 

มีอัธยาศัยดีเป็นกันเองและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานมากข้ึน 
2. เจ้าหน้าที่โทรติดต่อประสานโดยตรงและบริหารจัดการช่วยแก้ไขปัญหาดีมาก 
3. การเบิกจ่ายสวัสดิการดีขึ้นมาก 
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4. การให้ข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว แนะน าในการประสานงาน ให้ค าปรึกษาได้ดีในส่วนที่ไม่เข้าใจ 
และได้รับค าตอบที่ชัดเจนตรงตามความต้องการ 

5. บุคลากรควรเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แม้ในช่วงพักเท่ียงคอยให้ความร่วมมือ มีมุม
บริการกาแฟ น้ าดื่มและเครื่องถ่ายเอกสาร และแนะน าเรื่องต่าง ๆ และสถานที่กว้างขวางดี 

6. การติดตามงานของศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้มาติดต่อประสานงานอย่างสม่ าเสมอ 
7. การท าเรื่องขออนุญาตน านักเรียนออกนอกสถานศึกษา ตอบกลับรวดเร็วขึ้น 
8. การรับลงทะเบียนหนังสือรวดเร็วขึ้นเอาใจใส่ดี 
9. การขอ กพ.7 เจ้าหน้าที่ให้บริการดีและสถานที่สะอาดความเป็นกันเองให้ค าแนะน าดีมากแต่

ให้ค้นหาข้อมูลให้เอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การบริหารงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง  
2. สพม.29 ควรมีจุดถ่ายเอกสารส าหรับผู้ใช้บริการด้วย 
3. ควรให้เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาย สอบถาม ให้ค าแนะน า                 

และอ านวยความสะดวก 
4. การส่งหนังสือราชการบางครั้งส่งเร่งด่วน บางครั้งเลยก าหนดเวลาแล้วโรงเรียนพ่ึงได้รับ

หนังสือ  ควรส่งหนังสือถึงโรงเรียนให้เร็วกว่านี้และล่วงหน้าเพ่ือที่จะได้ท างานทันตามก าหนดเป็น
ปัจจุบัน 

5. ควรมีการจัดประชุมงานแผนงานเพื่อปรับปรุงในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
6. ขอให้ก าหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐานเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ

การศึกษาของบุตรให้ชัดเจน/เดือน 
7. สพม.29 ควรจัดเจ้าหน้าที่ ตอนเช้าก่อนเข้างาน ตอนเที่ยง ไว้คอยให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ควรมีท่าทีเป็นกัลยาณมิตรมากกว่านี้ ควรมีค าตอบที่เป็นทางออกให้ผู้ไปติดต่อมากกว่านี้ 
8. อยากให้ สพม. 29 ยิ้มรับครูที่ไปติดต่องาน ด้วยกัลยาณมิตรและอยากให้บริการแบบเป็นมิตร 
9. ควรมีส านักงานย่อยหรือศูนย์ประสานงานไว้บริการครูที่อยู่ห่างไกล สพม.29 เพ่ือสะดวก                 

ในการส่งเอกสารติดต่อประสานงาน 
10. ควรปรับปรุงระบบการยืมเงินอบรมครูเรื่องค่าน้ ามันค่าเบี้ยเลี้ยงค่าท่ีพักมันเป็นสิทธิ์และ

เงินในโครงการเขา เขาควรได้รับสิทธิ์เต็มที่ในการใช้เงินเพราะยังไงเขาก็ต้องส่งหลักฐานอยู่แล้ว 
จากการส ารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              

ในรอบปี 2561สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีผู้มาติดต่อมากที่สุดรองลงมา 
คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล และวิธีการที่ผู้มาติดต่อส่วนใหญ่เลือกใช้คือการมาติดต่อด้วยตนเองโดยส่วน
ใหญ่จะมาติดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในช่วงเวลาภาคบ่าย และเรื่องที่ผู้มาติดต่อส่วนใหญ่มาท า
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การติดต่อนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับงานราชการ ส่วนระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ที่มีต่อผู้มาติดต่อนั้นอยู่ในระดับมากและระดับความสอดคล้องการบริการกับความต้องการของ
ผู้มาติดต่อนั้นก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ส่วนสิ่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรปรับปรุงนั้น ประกอบด้วย การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่มีต่อผู้มา
ติดต่องาน ความชัดเจนในการชี้แจงแนวปฏิบัติและข้อมูลต่างๆ ต่อผู้รับบริการตลอดจนความล่าช้าใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ท าการติดต่อประสานงาน และข้อเสนอแนะที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับประกอบด้วย 
การบริการของเจ้าหน้าที่ควรบริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายผู้มาติดต่องาน ให้ค าแนะน า
และอ านวยความสะดวก เปรียบเหมืนว่าผู้มานั้นเป็นญาติของตนเอง หาวิธีในการเพิ่มความชัดเจนในการ
ชี้แจงแนวปฏิบัติและข้อมูลต่างๆ แก่ผู้รับบริการพร้อมเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารให้หลากหลายเพื่อความ
รวดเร็ว 
 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย 

การประเมินการด าเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่มในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ITA) โดยใช้เครื่องมือตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
EBIT (EB1-12) เกี่ยวกับ  ในการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การด าเนินงานตามภารกิจการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่  เจตจ านงสุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียน การรับสินบน การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์แจ้งให้ผู้อ านวยการกลุ่มใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เป็นผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ งานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ได้ผลดังตารางที่ 4.14 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.14 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 

กลุ่ม/หน่วย 

กล
ุ่มน

ิเท
ศ 

กล
ุ่มบ

ริห
าร

กา
รเง

ินฯ
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นบ

ุคค
ล 
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่งเส
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หน
่วย

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

กล
ุ่มน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น 

EB1 (1) กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



EB1 (2) กลุ่ม/หน่วย มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
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EB2 (1) กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 






EB2 (2) กลุ่ม/หน่วย มีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 






EB4 (1) กลุ่ม/หน่วย มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

EB4 (2) กลุ่ม/หน่วยมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ที่ผ่านมา) 



EB4 (3) กลุ่ม/หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 



EB5 กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า 

 


EB6 กลุ่ม/หน่วย มีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของกลุ่มต่อสาธารณชน 
 




EB7 กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 






EB8 กลุม่/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน 



EB9 กลุ่ม/หน่วยมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 



EB10 (1) กลุ่ม/หน่วยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 



EB10 (2) กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 



EB11 (1) กลุ่ม/หน่วยมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง 






EB11 (2) กลุ่ม/หน่วยมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
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EB12 (1) กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 



EB12 (2) กลุ่ม/หน่วยมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือ
การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะ
หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 



 
จากตารางที่ 4.14 พบว่าผลการประเมินสามารถสรุปการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมได้ว่า กลุ่มที่มีการด าเนินการครอบทุกตัวชี้วัด มีทั้งสิ้นจ านวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุม่บริหารงาน
บุคคล กลุ่มส่งเสริมฯกลุ่มอ านวยการ และหน่วยตรวจสอบภายในส่วนตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานไม่ครบ
ทุกกลุ่มงาน มีจ านวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดที่ EB2 (1) กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีกลุ่มงานที่
ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารการเงินฯ 2) ตัวชี้วัดที่ EB2 (2) กลุ่ม/
หน่วย มีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
บริหารการเงินฯ 3) ตัวชี้วัดที่ EB5 กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ามีกลุ่มงานที่
ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 2กลุ่มงานคือ กลุ่มนิเทศและกลุ่มบริหารการเงินฯ 4) ตัวชี้วัดที่ 
EB6 กลุ่ม/หน่วย มีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของกลุ่มต่อสาธารณชนมีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดนี้ จ านวน 3กลุ่มงานคือกลุ่มนิเทศกลุ่มบริหารการเงินฯและกลุ่มนโยบายและแผน5) ตัวชี้วัดที่ 
EB7 กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานมีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1กลุ่มบริหารการเงินฯ6) EB11 (1) กลุ่ม/
หน่วย มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องมีกลุ่มงานที่ไม่ได้
ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มบริหารการเงินฯ และ 7) EB11 (2) กลุ่ม/หน่วย มีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องมีกลุ่มงานที่ไม่ได้
ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มบริหารการเงินฯ 
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ข้อเสนอนะ 
ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานด้วยความจริงจังและที่ส าคัญผู้บริหารทุกระดับควรมีความเข้าใจ

ตระหนัก และก ากับติดตามในแนวทางเดียวกัน 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 
ความเป็นมาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวง
กว้าง ผลจากการส ารวจขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดท าดัชนี
ภาพลักษณ์การทุจริตหรือคอรัปชั่นประจ าปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนความโปร่งใสเพียง 37 คะแนนจาก 
100 คะแนน โดยอยู่ล าดับที่ 96 จากทั้งหมด 180 ประเทศท่ีท าการส ารวจ 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น 
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ 
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของ
รัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการ
พัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดย
จะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้อง
มีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ 
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึง่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ              
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  
 ปี 2556 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักพัฒนานวัตกรรม การจัดการ
ศึกษาด าเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียน
สุจริต” ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 1 โรงเรียนต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รวม 225 โรงเรียน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดขึ้น 5 คุณลักษณะที่จะเกิดกับผู้เรียน คือ 
ทักษะการคิด วินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  จิตสาธารณะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ได้คัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบ คือ โรงเรียนดงยางวิทยาคม และโรงเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมในโครงการ
อย่างต่อเนื่องจนเป็นโรงเรียนสุจริตครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพ่ือเป็น
การสรุปผลการด าเนินงาน  หาแนวทางและข้อเสนอแนะจนถึงปัจจุบัน 

 
วิธีการด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 การด าเนินการครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ปีงบประมาณ  2561 ได้ด าเนินการทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่ดังนี้ 
 

1. การด าเนินการระดับโรงเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
โครงการตามประเภทโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 รุ่น คือ โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1 คือ โรงเรียนดงยาง
วิทยาคม ได้รับการประเมินมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง   ปี 2558  โรงเรียนในโครงการ
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รุ่นที่ 2  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โรงเรียนเสียมทอง
พิทยาคม  โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือค าหาญวา
รินช าราบ โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คัดเลือกโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม เข้าโครงการโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.  ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม จึงเข้าร่วมทดลองการประเมินพร้อมกับโรงเรียนที่เข้ าร่วม
โครงการในรุ่นที่ 2  ปี 2559 จึงมีโรงเรียนที่ได้ประเมินการด าเนินงาน ITA โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  10 โรงเรียน 
และในปีงบประมาณ 2560 มีโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 3 จ านวน 16 โรงเรียน คือ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  โรงเรียน
ปทุมพิทยาคม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม โรงเรียนเก่าขามวิทยา โรงเรียนโนนกุงวิทยา โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนตามสุมพัฒนา โรงเรียนวารินช าราบ  โรงเรียนสว่างวีระวงษ์ โรงเรียนนาส่วง
วิทยา  โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  โรงเรียนสร้างนกทาวิทยา  โรงเรียนนาจิ กพิทยาคม และ
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต
ตามแนวทางของโครงการ ด้วยการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ นอกจากนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้ประกาศให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับมีการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 5 ด้าน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
โรงเรียนประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ โดยใช้หลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  ตัวชี้วัด
ที่ 1 ด้านความโปร่งใส  ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านความพร้อมรับผิด  ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และตัวชี้วัดที่ 5 ด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน พร้อมทั้งได้
ประกาศและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้มี
การติดตาม นิเทศ และประเมินผลการด าเนินการในปี 2561 ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity& Transparency Assessment: ITA) เสร็จสิ้นแล้ว 
 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เป็นโรงเรียนสุจริตครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  
 

2.  การด าเนนิการระดับส านักงานเขตพื้นที่ 
  1) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทบทวนระบบและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคู่มือเอกสารขั้นตอนการ

ท างานการเงินการบัญชีพัสดุและสินทรัพย์  เผยแพร่เอกสาร และสรุปงบประมาณน าเสนอ รายงานเป็นประจ าทุก
เดือน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 

 2) ก าหนดให้บุคลากรทุกคน ทุกกลุ่ม จัดท าคู่มือและขั้นตอนตามภารกิจหลัก บันทึกการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกวันพร้อมทั้งส่งบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นตรวจสอบและลงนามทุก
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สัปดาห์ จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบุคลากรทุกคน  กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จัดท าและส ารวจออนไลน์จากผู้รับบริการเพ่ือการประเมินความพึงพอใจบุคคลการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ภารกิจ  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามและร่วม
ปรับปรุงแก้ไข เช่น งาน DLIT งานเขตสุจริต งานสอบบรรจุครูผู้ช่วย  งานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต้น 

 3) ประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่อย่างหลากหลายทางสื่อออนไลน์ จัดรายการผ่าน
รายการวิทยุสื่อสร้างสุข  เว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่  ป้ายชื่อของบุคลากร  จัดท าป้ายค าขวัญ (motto) ของแต่ละกลุ่ม 
จัดท าแผ่นพับ ป้ายพระราชด ารัส ป้ายนิเทศ ท าเนียบบุคลากร วารสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ การเผยแพร่ แผนฯ/คู่มือการปฏิบัติงาน ทางเว็บไซต์ Facebook และ 
line ร่วมกับรายการของสื่อสร้างสุขทีวีออนไลน์ ที่เป็นการสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกวันพุธ  อีกทั้งมีการ
สร้างกลุ่มไลน์ในแต่ละภารกิจ เพ่ือการสื่อสารสร้างความเข้าใจ  

4) จัดท าคู่มือและขั้นตอนการร้องเรียน จัดท าและเปิดช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนทั้งทางไลน์ และกล่อง
รับค าร้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบก ากับผลการตอบ สรุปรายงานข้อมูลการร้องเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

5) จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน ด าเนินการการประมวลจริยธรรมของบุคลากรทุกคน   
จัดประชุมอบรมทางวินัยและให้ความรู้กับบุคลากร ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ความถูกต้อง ชัดเจน  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
โดยการเข้าค่ายคุณธรรม  

6) พัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการ วิเคราะห์
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการ
วิเคราะห์ SWOT และก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการน าสู่การปฏิบัติโดยมีทีมประสานการท างาน 
และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ก าหนดให้มีการก ากับควบคุมการท างานที่สอดรับกับแผนที่ก าหนดไว้  
ด าเนินการส ารวจประเมินการให้บริการตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ทางออนไลน์) 
ตลอดจนก าหนดให้มีการประชุมทีมงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือบูรณาการงานบุคคลร่วมกันในการพัฒนาการปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพมากข้ึน 

7) ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการป้องกันการทุจริตฯ เพ่ือรวมกลุ่มการท างานร่วมกัน มีก าหนดวาระการประชุม 
และรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 

8 )แต่งกายชุดข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริตทุกวันจันทร์ 
แขวนป้ายชื่อแนะน าตนเอง ตลอดทั้ง ได้เป็นวิทยากร แนะน าการด าเนินงานเขตสุจริต ให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน
หรอืโรงเรียน  

9) การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 

9.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
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9.2 การประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
9.3 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
9.4 การศึกษามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
9.5 การก าหนดภารกิจให้สอดคล้องตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
9.6 การพัฒนาบุคลากร 
9.7 ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
10) รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดวิธีการรายงานผลไว้ ดังนี้ 
10.1 การรายงานผลตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ

ท าการอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเม่ือสิ้นสุดโครงการแต่ละไตรมาส   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการรายงาน
ผลไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามรูปแบบที่ก าหนดหรือรายงานผลในรูปแบบของงานวิจัย 

10.2 รายงานผลการปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10.3 รายงานผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10.4 รายงานผลการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 11) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยสนทนาแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน 
การด าเนินงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใสที่ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ“เขต
สุจริต”  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ 

1. แบบประเมินตน ITA  ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
1.1 แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency 

Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

1.2 แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment  
(EIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.3 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment  
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(IIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ 
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
การด าเนินการตามโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จึงจัดประชุมคณะท างานทีมประสานเขตสุจริตเพ่ือปรับแผนการด าเนินงานตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
จ านวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 5.1 กิจกรรมพัฒนาจิตสร้างจิตส านึก (เข้าค่ายคุณธรรม) วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ วัดดอนธาตุ อ าเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ 1,500 บาท มีบุคลากรเข้าร่วม 30 คน ผลการด าเนินการกิจกรรมบุคลากร
ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรมให้กับบุคลากร 

  5.2 กิจกรรมที่สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน                  
ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2561  ณ  แลโขงรีสอร์ท  อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานีงบประมาณ 46,100 
บาท  มีบุคลากรเข้าร่วม 36 คน ผลการด าเนินการกิจกรรมบุคลากรที่เป็นทีมประสานขับเคลื่อนโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการ
เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออนไลน์(ITA Online) 
  5.3 การจัดงานน าเสนอผลงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสตามแนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 งบประมาณ 70,000 บาท จ านวน 130 คน ผลการน าเสนอผลงาน 
และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่ม/หน่วย โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานและการจัดนิทรรศการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารโรงเรียน สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่นอันดับ 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ดีเด่นอันดับ 2 กลุ่มอ านวยการ 
  ดีเด่นอันดับ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.4 กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  23 - 24 สิงหาคม 2561งบประมาณ10,790 บาท โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการ
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เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึก“ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) จ านวน 2 สาย 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม EIT แบบส ารวจออนไลน์
ในการส ารวจความคิดเห็น EIT พร้อมแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29และการสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 12 โรงเรียน คือ 1) หกสิบพรรษาวิทยาคมฯ 2) สะพือวิทยาคาร3) 
มัธยมตระการพืชผล 4) นาส่วงวิทยา 5) เดชอุดม 6) บุณฑริกวิทยาคาร7) ลืออ านาจวิทยาคม 8) หัวตะพานวิทยาคม 
9) นายมวิทยาคาร10) ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 11) ศรีคูณวิทยบัลลังก์ และ 12) พนาศึกษา 
 5.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่มเป็นการประเมินของกลุ่มในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (ITA) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์แจ้งให้ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้เป็นผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2561ผลที่ได้คือข้อมูลการ
ปฏิบัติงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท้ัง 12 EBIT เพ่ือน าสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจ าปี 2561งบประมาณ75,550 บาท มีบุคลากรเข้าร่วม 
30 คนได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนา
ปรับปรุงงานในปีต่อไป 

 
สรุปผล 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบาย ในปี 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จ านวนทั้งหมด 81 โรงเรียน โดยมี
โรงเรียนดงสว่างวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคมเป็นโรงเรียนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น และได้ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น 5 คุณลักษณะ คือ ทักษะการคิด  วินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และจิตสาธารณะ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรทุกคนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใสที่ชัดเจน ตาม
เจตนารมณ์ของ“เขตสุจริต” จากการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี  2561 ของส านักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 สรุปผลการประเมินดังนี้ 

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2561 พบว่าดัชนีและตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูง ได้แก่ 1) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนน 
94.91 คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้คะแนน
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มากที่สุด คือ 98.28 คะแนน แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพในการด าเนินการ เรื่อง การ
จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงาน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้คะแนน 97.79 คะแนน แสดงให้เห็นว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพในการด าเนินการ เรื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  การก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และการให้ความส าคัญ 
ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ได้
คะแนน 94.11 คะแนน แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพในการด าเนินการ เรื่อง การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ รุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติ
ตาม ตลอดจนเห็นว่าการกระท าการทุจริต เป็นเรื่องที่น่าละอาย หากท่านพบเห็นผู้กระท าการทุจริตในหน่วยงาน จะ
ไม่มีการลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ และ 2) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ การรับสินบน ได้คะแนน 94.91 คะแนน แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีประสิทธิภาพในการด าเนินการ เรื่อง การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ การป้องกันการรับ
สินบน ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการรับสินบน ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย 
โครงการ หรือสัมปทานของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน ส่วนดัชนีและตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนต่ า ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนน 84.40 คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.2 
การมีส่วนร่วม ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 72.78 คะแนน แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรปรับปรุงใน
เรื่องการก าหนดและปฏิบัติตามมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน และ 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้คะแนน 73.52 คะแนน แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาควรปรับปรุงในเรื่องการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า อีกทั้งการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ พร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบ หากปฏิบัติงาน
ผิดพลาด  

2. ผลส ารวจความคิดเห็นส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  พบว่า  
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2.1 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ ดัชนีความโปร่งใส ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ( X  3.27) และหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ( X  3.23) หน่วยงานมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน 
( X 3.17) และหน่วยงานให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ( X 3.00) อยู่ในระดับมาก   

2.2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดัชนีความพร้อมรับผิดข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่  
หน่วยงานก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ( X  3.26)  
และผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต  ( X  3.24) หน่วยงานมีการน าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ( X  3.20) ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะ
สามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ ( X  3.13) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ( X  3.03) และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อม
ปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด ( X  3.00)  อยู่ในระดับมาก 

2.3 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ใน
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการก าหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน ( X  1.56)  ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน ( X = 

1.48) และในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ( X = 1.30) 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
2.4 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หน่วยงานมีการ

ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ  
( X 3.16) และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ( X  3.01) 
อยู่ในระดับมาก 

3.  ความพึงพอใจในการให้บริการ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 153 คน พบว่ากลุ่มที่ผู้รับบริการได้มาติดต่อมากที่สุด คือ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 31.40 รองลงมา คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
26.10 โดยวิธีการที่ผู้มาติดต่อเลือกใช้มากที่สุดคือการมาติดต่อด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 79.10 และมาติดต่อมาก
ที่สุดในช่วงภาคบ่าย คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา คือ ภาคเช้า คิดเป็นร้อยละ 35.30 และเรื่องที่ผู้มาติดต่อมาท า
การติดต่อนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
อยู่ในระดับมาก  ( X 4.01) และระดับความสอดคล้องการบริการกับความต้องการของท่าน อยู่ในระดับมาก              
( X  3.96)   
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4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่ม  การประเมินการด าเนินการ คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของกลุ่มในสพม.29 (ITA) โดยใช้เครื่องมือตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
EBIT (EB1-12) เกี่ยวกับ  ในการเปิดเผยข้อมูล  การมีส่วนร่วม การด าเนินงานตามภารกิจ การปฏิบัติงานตามหน้าที่  
เจตจ านงสุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียน การรับสินบน การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์แจ้งให้ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ เป็นผู้ให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ในภาพรวมพบว่ากลุ่มที่มีการด าเนินการครอบทุกตัวชี้วัด มี
ทั้งสิ้นจ านวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มอ านวยการ และหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส่วนตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานไม่ครบทุกกลุ่มงาน มีจ านวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดที่ EB2 (1) กลุ่ม/หน่วย มีการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
มีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารการเงินฯ 2) ตัวชี้วัดที่ EB2 (2) กลุ่ม/
หน่วย มีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน มีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารการเงินฯ 3) ตัวชี้วัดที่ 
EB5 กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า มีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
นิเทศและกลุ่มบริหารการเงินฯ 4) ตัวชี้วัดที่ EB6 กลุ่ม/หน่วย มีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของกลุ่มต่อสาธารณชน มี
กลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารการเงินฯ และกลุ่มนโยบาย
และแผน 5) ตัวชี้วัดที่ EB7 กลุ่ม/หน่วย มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน มีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มบริหารการเงินฯ6) EB11 (1) กลุ่ม/หน่วย มี
การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  มีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ 
จ านวน 1 กลุ่มบริหารการเงินฯ และ 7) EB11 (2) กลุ่ม/หน่วย มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จ านวน 1 กลุ่มบริหาร
การเงินฯ 

จากการด าเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นความพยายามที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในการ
พัฒนาด้านนี้ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด  โดยด าเนินการ ได้แก่ ได้ประกาศเจตจ านงของผู้น าองค์กรที่
จะท า/น าความสุจริตในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นในองค์กร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจากกลุ่มต่างๆ 
ทั้งภายนอกและภายใน จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระบบระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด สร้าง
วัฒนธรรมคุณธรรมความโปร่งใสการท างานในองค์กรที่มีการปรับปรุงระบบงานและหลักให้บุคลากรมีการคิด/ท าให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มโดยเชื่อมโยงแนวทาง 
PLC มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดรับกับหลักการประเมิน  ITA พร้อมเสริมขวัญก าลังใจ และ



 

77 

สุดท้ายมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทุกรายการ และน าผลการสรุปสู่การวางแนวทางการปฏิบัติงานในปี พ.ศ.
2562 ต่อไป  
 ผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้คะแนนประเมิน ITA สูงขึ้นจาก
เดิมอย่างต่อเนื่องและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ 
งานเอกสาร การน าเสนอผลงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัด ที่ ส่งผลต่อความส าเร็จใน
ภาพรวม ของคุณธรรมความโปร่งใส ในเรื่องของความต่อเนื่องในนโยบายการขับเคลื่อน เวลาท างานแต่ละคนที่
ค่อนข้างมากเกิดเป็นความกระชั้นชิดท าให้ปรับเปลี่ยน เวลาท างาน/กิจกรรม   มีการปรับเปลี่ยนปรับลดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ  และรูปแบบของการประเมินงานของ สพฐ.ที่ให้ส่งเฉพาะเอกสารลดความเข้มข้นของงาน 

 
อภิปรายผล 

1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2561 พบว่าดัชนีและตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูง ได้แก่ 1) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนน 
94.91 คะแนน 2) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เนื่องส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง  และ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
สุจริตครบร้อยละ 100  และได้ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดขึ้น 5 คุณลักษณะ คือ ทักษะการคิด  วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง  และจิตสาธารณะ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใสที่ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ“เขตสุจริต” 

2. ผลส ารวจความคิดเห็นส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  พบว่า ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด 
และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ในภาพรวมมีค่าค่าเฉลี่ยในระดับมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้
ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล   มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศและประชาชน ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต  มีการน าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหาก
ปฏิบัติงานผิดพลาด  มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และท าให้เกิดความสะดวกในการ
ติดต่อหรือขอรับบริการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

3.  ความพึงพอใจในการให้บริการ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่ากลุ่มที่ผู้รับบริการได้มาติดต่อมากที่สุด คือ กลุ่มบริหารงาน
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การเงินและสินทรัพย์ รองลงมา คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีการที่ผู้มาติดต่อเลือกใช้มากที่สุดคือการมาติดต่อ
ด้วยตนเอง และมาติดต่อมากที่สุดในช่วงภาคบ่าย  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ รวดเร็ว พูดจาไพเราะให้
การต้อนรับให้ความช่วยเหลือ  มีอัธยาศัยดีเป็นกันเอง และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานมากขึ้น เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ
ประสานโดยตรงและบริหารจัดการช่วยแก้ไขปัญหาดีมาก มีการให้ข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว แนะน าในการประสานงาน  
ให้ค าปรึกษาได้ดีในส่วนที่ไม่เข้าใจ และได้รับค าตอบที่ชัดเจนตรงตามความต้องการ การติดตามงานของศึกษานิเทศก์ 
ซึ่งได้มาติดต่อประสานงานอย่างสม่ าเสมอการท าเรื่องขออนุญาตน านักเรียนออกนอกสถานศึกษา ตอบกลับรวดเร็วขึ้น 
และการรับลงทะเบียนหนังสือรวดเร็วขึ้นเอาใจใส่ดี 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกลุ่ม  การประเมินการด าเนินการ คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  (ITA) โดยใช้
เครื่องมือตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT (EB1-12) เกี่ยวกับ  ในภาพรวมพบว่ากลุ่มที่มีการด าเนินการ
ครอบทุกตัวชี้วัด มีทั้งสิ้นจ านวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มอ านวยการ และหน่วย
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า  
 
ปัญหาและอุปสรรคของภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

1. งานโครงการยังไม่ส าเร็จตามแผน การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เขตพ้ืนที่ 
ก าหนดไว้ 

2. การมีส่วนร่วม/การให้ความร่วมมือในการท างานเป็นหมู่คณะเนื่องจากความไม่สอดคล้องในเรื่องของเวลา
และการท างานยังขาดเอกภาพในแต่ละกลุ่ม 

3. ช่องทางการร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบเนื่องด้วยข้อจ ากัดหลายประการและการร้องเรียน
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการขั้นตอนการท างานของแต่ละฝ่ายยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการต้องเสียเวลาแต่ละขั้นเป็น
เวลานาน การติดต่อสอบถามปัญหายังมีปัญหา 

5. บุคลากรส่วนหนึ่งยังขาดจิตอาสาและการให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อราชการ 
6. บุคลากรขาดความตระหนัก รับรู้และปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมในกระบวนการทางวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

และผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ไม่ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาของการให้บริการในแต่ละเรื่องที่ชัดเจน 
8. มีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอแก่ผู้มารับบริการ 
9. การให้บริการต่าง ๆ ยังไม่เป็นตามข้อก าหนด หรือขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน ตามภารกิจ 
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10. การจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังไม่เป็นระบบท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน เป็นภาระในการรายงานข้อมูลของโรงเรียน 

11. ครูและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ 
 
วิธีแก้ไขปัญหาภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

1. ต้องวางแผนและจัดท าตารางการปฏิบัติงานและก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินงานให้แล้ว/เสร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่งจะก ากับติดตามดูแลโดยผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบูรณาการการท างาน การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีรวมทั้งมีการประชุมติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน และให้มีผู้รับผิดชอบและศูนย์รับร้องเรียนที่ชัดเจน สามารถน าข้อร้องเรียน
ไปยังผู้บังคับบัญชาเขตฯ ได้โดยตรง 

4. กระบวนการขั้นตอนการท างานของแต่ละฝ่ายยังไม่ชัดเจนต้องจัดบริการแบบ ONE STOP SERVICE เช่น 
การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ การเบิกค่ารักษาพยาบาล หนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ต้องทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ให้ทั่วถึง 

5. ควรมีการประเมินการความพึงพอใจของผู้รับบริการสรุปผลการประเมิน เผยแพร่ และน าผลไปปรับปรุง
หรือพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน เช่น มีตู้หรือแบบประเมินออนไลน์รับความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการ 

6. ควรให้บุคลากรในสังกัดได้มีแผนในการพัฒนาด้านกระบวนการทางวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตนเอง (ID Plan) หรือการท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ (EIT) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะท า
ให้หน่วยงานภาครัฐมีความระมัดระวังและเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เกิดผลดีแก่หน่วยงานราชการและ
เกิดผลดีในการบริหารประเทศในที่สุด 

2. ควรมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกปี 
   เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ 

3. ควรมีจุดถ่ายเอกสารส าหรับผู้ใช้บริการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
4. ควรให้เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย สอบถาม ให้ค าแนะน า และอ านวยความ

สะดวก 
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5. ควรส่งหนังสือถึงโรงเรียนให้เร็วมากขึ้นและล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ท างานทันตามก าหนดเป็นปัจจุบัน 
6. ควรมีการจัดประชุมงานแผนงานเพื่อปรับปรุงในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
7. ควรมีการก าหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐานเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของ

บุตรให้ชัดเจน/เดือน 
8.  ควรจัดเจ้าหน้าที่ ตอนเช้าก่อนเข้างาน ตอนเที่ยง ไว้คอยให้บริการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 29 
9. เจ้าหน้าที่ควรเป็นกัลยาณมิตร มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มีค าตอบที่เป็นทางออกให้ผู้ไปติดต่อราชการ 
9. ควรมีส านักงานย่อยหรือศูนย์ประสานงานไว้บริการครูที่อยู่ห่างไกล เพื่อสะดวกในการส่งเอกสารติดต่อ

ประสานงาน 
10. ควรปรับปรุงระบบการยืมเงินอบรมครูเรื่องค่าน้ ามันค่าเบี้ยเลี้ยงค่าท่ีพักมันเป็นสิทธิ์และเงินในโครงการ

เขา เขาควรได้รับสิทธิ์เต็มที่ในการใช้เงินเพราะยังไงเขาก็ต้องส่งหลักฐานอยู่แล้ว 
 

 



 
 

ส่วนที่ 6 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 
2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 
3 แนวทาง ประกอบด้วย1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตและการจัดท าแผนงาน/โครงการการสร้าง
ความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จ านวน 6 กิจกรรม โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 300,000 บาทโดยมีแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการสร้างความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาจิตสร้าง
จิตส านึก 
(เข้าค่ายคุณธรรม) 

     1. ร้อยละ 90 ของข้าราชการและลูกจ้าง 80 คนได้
เข้าปฏิบัติธรรมตามหลักสตูร ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน มี
พระสงฆ/์บุคคลที่มีคณุวุฒิมาเป็นวิทยากร และสร้าง
กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัตริ่วมกันในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเกี่ยวกับการเบยีดบังเวลาราชการ การจดัซื้อจัด
จ้าง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  
ผ่านเกณฑ์ประเมินในภาพรวมในระดับดีขึ้นไปได้รับ
เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ  
     2. ร้อยละ 90 ของบุคลากร ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ตนเองระดับดีขึ้นไปด้านคณุธรรม จริยธรรม โดยระบบ
ออนไลน ์

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งาม  สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ ปราศจากผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรมให้กับ
บุคลากร   

80,000          - กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มส่งเสริมฯ 
- กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

กิจกรรมที่ 2 
รณรงค์ส่งเสริม
ป้องกันการทุจริต 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในส านักงาน

     1.ประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติและก าหนดนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ต่อบุคลากร และสาธารณชน จ านวน 1 
ครั้ง 
 

      ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ และประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

40,000          - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มเทคโนโลยฯี 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  

   2.ร้อยละ 90 ของบุคลากร จ านวน 80 คน ได้รับความรู้
จากการประชุมอบรม และเรียนรูเ้พิ่มเติมเรื่องวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยบทเรียนออนไลน์ และผ่านการ
ทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบวดัความรูร้ะบบออนไลน์
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 

      พัฒนาบุคลากรให้ความรู้
เรื่องวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการต่อต้านการ
ทุจริต  เสริมความรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์และ 
การประเมินออนไลน ์

           

กิจกรรมที่ 3 
สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

     1.จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในคู่มือการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 ครั้ง 
     2.ร้อยละ 90 ของบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์มาตรการ 
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
      3. สร้างระบบการเผยแพร่แนวทาง มาตรการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีคณุธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่านทาง
สื่อออนไลน์ และช่องทางอื่นที่หลากหลาย จ านวน 5 
ช่องทาง 
    4.ร้อยละ 80 ของผูร้ับบริการ ประเมินความพึงพอใจ
ผ่านระบบออนไลน์ QR Code 
 

      ทบทวนสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในคู่มือการปฏิบตัิงาน 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
       วิเคราะห์มาตรการ ระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีการปฏิบตัิงานท่ี
ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข 
     สร้างระบบการเผยแพร่
แนวทาง มาตรการ ปฏบิัติงาน
อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ท่ีหลากหลาย 
     ประเมินความ 

30,000          - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

พึงพอใจจากผู้รับบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ QR Code 

รวมกลุ่มส่งเสริม
การป้องกันการ
ทุจริต และ
บริหารงานอย่าง
โปร่งใส  

     1.ร้อยละ 90 ของบุคลากรไดร้วมกลุม่กันตามความ
สนใจ เพื่อร่วมท ากิจกรรม ในการส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริต และบริหารงานอย่างโปร่งใส  
    2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มจัดท าสรุปรายงานผลการท า
กิจกรรมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง ในการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริต และบริหารงานอย่างโปร่งใส และจดัท าสรุป
รายงานเมื่อสิ้นสดุกิจกรรม จ านวน 1 เล่ม 
 

     บุคลากรทุกคนไดร้วมกลุม่
กันตามความสนใจ เพื่อร่วมท า
กิจกรรมในการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต และ
บริหารงานอย่างโปร่งใส โดยมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เดือนละ 1 และจัดท าสรุป
รายงานเมื่อสิ้นสดุกิจกรรม  

           

กิจกรรมที่ 4  
การจัดการความรู้ 
(KM)  
ของบุคลากร มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

     1.ร้อยละ 90 ของบุคลากรร่วมกันจัดการความรู้ 
(KM) เรื่อง วินัยผลประโยชน์ทับซอ้นและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต 
     2.ได้องค์ความรู้ใหม่ ท่ีเกิดจากการจัดการความรู้ 
(KM) เรื่อง วินัยผลประโยชน์ทับซอ้นและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับกลุม่ จ านวน 6 เรื่อง ระดับโครงการ 
จ านวน 5 เรื่อง ระดับการประเมิน EBIT จ านวน 5 เรื่อง 
และการรวมกลุ่มจ านวน 5 เรื่อง 

        จัดการความรู้ (KM) เรื่อง 
วินยัผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการต่อต้านการทุจริต 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสม
กับบริบทของเขตพื้นท่ี
การศึกษาในทุกระดับเก็บไว้ใน
คลังความรู้และเผยแพร่
โดยทั่วไป  

30,000          กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 -จัดท าวารสาร, แผ่นพับ, สติ๊กเกอร์  เอกสาร
ประชาสมัพันธ์ความรูเ้รื่องวินัยผลประโยชน์ทับซ้อนและ
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

แนวทางการต่อต้านการทุจริต  
-เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ความรูเ้รือ่งวินัยผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและแนวทางการต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อ ICT  
ต่าง ๆ 

กิจกรรมที่ 5   
สร้างเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส
ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 
ในโรงเรียน 

       ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการและผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของ 
เขตพื้นท่ีด้วยความบริสุทธ์ิ ยตุิธรรมตามแบบ IIT , EIT 
และ ITA 

       ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างานของ
โรงเรียนในสังกัด 

40,000          -กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
-กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

กิจกรรมที่ 6 
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการท างาน  
แสดงผลงาน 
นิทรรศการการ
ป้องกัน ปราบปราม

       ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการและผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของเขต
พื้นที่ด้วยความบรสิุทธ์ิ ยุติธรรมตามแบบ IIT , EIT  
และ ITA 

       ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างานของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

80,000          -กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มนิเทศตดิตามฯ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 
 

งบประมาณ 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 

        1.ร้อยละ 90 ของบุคลากร ร่วมกิจกรรมการจัด
นิทรรศการ น าเสนอและสรุปผลการด าเนินงาน 
        2.มอบรางวัล และเกียรติบตัรเชิดชูเกียรตผิลงาน
ดีเด่น ระดับกลุ่ม 
 

    ประกวด Best Practice 
จัดนิทรรศการน าเสนอและ
สรุปผลการด าเนินงานป้องกัน
การทุจริต 

           

 3.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสือ่ออนไลน์ และช่องทาง
อื่นที่หลากหลาย จ านวน 5 ช่องทาง 
 

       สรุปผลรายงานการ
ด าเนินงานและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน   

           

 4. ร้อยละ 90 ของบุคลากร ร่วมการวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ปี 2562 เพื่อเป็นฐานขอ้มูลจัดท าแผนปฏิบตัิ
การปี 2561ให้มีคุณภาพ สอดคลอ้งกับความเสี่ยงและผล
การประเมิน ITA 

       วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ปี 2561 เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
ปี 2562 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที ่3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

 กิจกรรมพัฒนาจติสร้างจิตส านึก (เข้าค่ายคณุธรรม) 80,000 - กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มส่งเสริมฯ 
- กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสรมิป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 40,000 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มเทคโนโลยฯี 

 กิจกรรมทีส่ร้างมาตรฐานการปฏิบตัิงานและเสรมิสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

30,000 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

 การจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 30,000 - กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการขับเคลือ่นคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตในโรงเรียน 

40,000 -กลุ่มนิเทศตดิตามฯ 
 

 กิจกรรมประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส    ในการท างาน  แสดงผลงาน นิทรรศการการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจรติ 

80,000 -กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มนิเทศตดิตามฯ 

รวมท้ังสิ้น 300,000  
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กลไก และเงื่อนไขในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นผู้ขับเคลื่อนการท างานอย่าง
เป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีส่วนร่วมในการท างานอย่าง
เป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้ความร่วมมือในการท างาน
อย่าง เป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 ที ่56 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2561   

3. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 ที่ 141/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบขับเคลื่อนตัวชี้วัดเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 ที่ 98/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง  จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

6. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เรื่อง  ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบนของข้าราชการในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

7. ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency   
Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

10. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
11. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
12 แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ

เขตสุจริต 
13. ค าสั่งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
14. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

29  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 



การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ สพม.๒๙ 

ปฏิทินการก ากับ ติดตาม การด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล           
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
25 พฤษภาคม 2561 จัดส่งข้อมูลตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  

(EBIT) ที่กลุ่มอ านวยการ 
คณะท างานตาม EBIT 
(EB๑-๑๒) 

28-31 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการก ากับติดตาม การด าเนินงาน
ตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บให้ความเห็นชอบเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

คณะกรรมการก ากับติดตาม 
ตามค าสั่งที่ ๑๔๔/๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ 

๑-๘ มิถุนายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อน ควบคุม ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขและจัดส่ง
ข้อมูล ที่กลุ่มอ านวยการ 

คณะท างานตาม EBIT 
(EB๑-๑๒) 

๒ มิถุนายน 2561 สพฐ. แจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ของผู้ตอบแบบส ารวจ
ความคิดเห็น IIT , EIT    
- IIT (เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต)   
- EIT (ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด)  

สพฐ. 

๓ มิถุนายน 2561 สพม.๒๙ แจ้งเตือนผ่าน Social media ของผู้ตอบ
แบบส ารวจความคิดเห็น IIT , EIT    
- IIT (บุคลากรในส านักงานเขต)  ตามรายชื่อ 
- EIT (ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด) ตามรายชื่อ 

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม DLICT 
และกลุ่มอ านวยการ 
สพม. ๒๙ 

๔-๘ มิถุนายน 2561 สพฐ. จัดส่งลิงค์การประเมิน ITA Online ไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (IIT, EIT) ทาง
อีเมลล์ส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น  

สพฐ. 

ประเมิน ITA Online จากลิงค์ที่ได้รับผ่านทางอีเมลล์
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น (IIT, EIT) 

- บุคลากรในส านักงาน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑๑-๑๕ มิถุนายน 2561 คณะกรรมกา รขั บ เ คลื่ อ น  ค วบคุ มตั ว ชี้ วั ด 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลปรับปรุงแก้ไขและจัดส่ง
ข้อมูลที่กลุ่มอ านวยการ ผ่านความเห็นชอบ น า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

คณะท างานตาม EBIT 
(EB๑-๑๒) 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 

ปฏิทินการดําเนินการโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

“ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต) ประจําปงบประมาณ 2561



 ห น้ า  | ๒ 
 

 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ สพม.๒๙ 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑๘ มิถุนายน 2561 ประชุมติดตามการด าเนินงานตรวจสอบข้อมูล

เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ต้องจัดส่งในระบบ
ออนไลน์ และข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

คณะท างานตาม EBIT 
(EB๑-๑๒) 
คณะกรรมการก ากับติดตาม 

1๘-๒๐ มิถุนายน 2561 น าเสนอท่าน ผอ.เขต ลงนามเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์และข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์  

ฝ่ายเลขานุการ 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 

๒๑-22 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบ Scanเอกสารหลักฐาน จัดเตรียม
ไฟล์ข้อมูลตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBIT) ที่ต้องจัดส่งในระบบออนไลน์  

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม DLICT 
และกลุ่มอ านวยการ 
 

๒๕-2๗ มิถุนายน 2561 จัดส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์  (EBIT)  ระบบ
ออนไลน์  

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม DLICT 
และกลุ่มอ านวยการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ สพฐ. ตรวจคะแนนแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (EBIT)  
/ วิเคราะห์ข้อมูล / ประมวลผลคะแนน / ประกาศ
ผลการประเมิน ITA Online อย่างเป็นทางการ 

สพฐ. 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน 
ของข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

__________________ 
 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นหน่วยงานที่ส าคัญมีหน้าที่จัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และอ านาจเจริญ  เพ่ือพัฒนาให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม ส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดประมวลจริยธรรม  ดังนี้ 
 ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้าง สร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และตอ่สังคม ตามล าดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่วยงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบนนี้ 

“ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

 
/ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”… 
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  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 

“สินบน” หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ให้แก่บุคคลเพ่ือให้ผู้นั้นกระท าการหรือ
ละเว้นไม่กระท าการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ 

  “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  

ข้อ ๒  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นผู้รักษาการตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน 

ส าหรับข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ข้อ ๓  ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย  

๓.๑ ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
  ๒)  รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๓)  ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยู่บน
ฐานของความเป็นทางการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
  ๔)  แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
  ๕)  ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล
หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน 
  ๖)  สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต และ
นโยบายต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  ๗)  ขอค าปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกลุ่ม หัวหน้างานหากมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
  ๘)  จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 
 ๓.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  

๑)  รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกใน 
กรณีการเข้าเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน 
  ๒)  ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ท าไปโดยหน้าที่ 
 
  ๓)  ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระท าตามหน้าที่ของตน  ซึ่งควรต้องกระท า
ตามหน้าที ่
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๔)  ห้ามรับรางวัลใดๆ  ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคล
ใดที่เกิดจากการท าหน้าที่ของตนเอง 

๕)  ห้ามกระท าโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความท าให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อความในเอกสารการท างาน 

๖)  ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ ใดที่มาติดต่องาน
ด้วย  เพ่ือป้องกันการถูกกล่าวหา 

๗)  ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ตาม
เทศกาลใดก็ตาม 

๘)  หา้มเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนด าเนินการอยู่ 
๙)  ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ

จากผู้มีอ านาจ 
๑๐)  ห้ามรับค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง 
๑๑)  ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน

หน่วยงาน 
๑๒)  ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
๑๓)  ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น ใน

การซื้อของก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่ า 
๑๔)  ห้ามรับค่าตอบแทน (commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต  (kickback) อ่ืนๆ 

จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ 
๑๕)  ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าบริการใน

การตบแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย 
๑๖)  ห้ามใช้ความสัมพันธ์ เอาอกเอาใจแก่ผู้ ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุ อันควร                        

ด้วยการปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ 
๑๗)  ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ  
๑๘)  ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพ่ือจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของ

หน่วยงาน  หรือใช้สถานที่ท างานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จ าเป็นต้องท าเช่นนั้น 
๑๙)  ห้ามเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามเอาไว้ 
๒๐)  ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย 
๒๑)  ห้ามไม่ให้รบัจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆจากผู้รับสัญญา 
๒๓)  ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการท างานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๒๔)  ห้ามท าลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงาน เช่น ให้ค าชี้แนะแก่ผู้รับสัญญาในทาง

ที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี ้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้
รางวัลตอบแทนก็ตาม 

๒๕)  ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
๒๖)  ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า 
๒๗)  ห้ามน าข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ

เงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือน าข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
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/ ๒๘)  ห้ามน าทรัพย์สิน… 

๒๘)  ห้ามน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น                 
การน ารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว 

๒๙)  ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๓๐)  ห้ามท าหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 
๓๑)  ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ใน

การตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณี 
  ๓๒)  ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ าหรือปริมาณต่ า ราคาสูง หรือแพงกว่าท้องตลาด 
 

หมวด ๓ 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ป้องกันการรับสินบน 

 
 ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มีหน้าที่ควบคุม ก ากับให้มี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ประชุม สัมมนา เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ 
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๓)  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม 
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  ๔)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  ๕)  อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
        ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการประมวล
จริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วย 

๑) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ก ากับ ดูแล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล      เป็นประธานกรรมการ 

๒) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  เป็นกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
๔) นิติกร    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อน กรรมการต้องมีการประชุมและรายงานผลกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๒๙   
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 ข้อ ๖  คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

 ๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน              

   ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  

๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง 
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

๕)  ให้ประสานและก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการบริหารงาน
ส านักงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในระบบราชการ เพ่ือท างานที่สอดรับกันตามวัตถุประสงค์ 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ข้อ ๗  การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนตามความในหมวด ๒  เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ                                                 
พ.ศ. ๒๕๓๗  ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาด าเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณ ี
 
 ทั้งนี้ ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง ทุกคนได้ถือปฏิบัติร่วมกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่         ๑๑     พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

   



 

ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 
 

 



1 
 

 การก ากับติดตามการด าเนินงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการก ากับ ติดตาม                      
การด าเนินงานตาม 5 กิจกรรมของโครงการ โดยมุ่งก ากับ ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ จัดท า
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม และบันทึกเสนอ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือโปรดทราบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 
 

ผู้ก ากับติดตาม 
 

1 พัฒนาจิตสร้าง
จิตส านึก 
(เข้าค่ายคุณธรรม) 

-ครั้งที่ 1 
15-20 เม.ย. 

2561 
-ครั้งที่ 2 
15-20 พ.ค. 

2561 

- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มส่งเสริมฯ 
- กลุ่มนิเทศ ฯ 

-แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
-แบบก ากับ
ติดตาม 

นายวลงกรณ์  บุญเต็ม 
นางอรวรรณ  สารพิศ 
นายธนเดช  บุญจรัส 
นางขัตติยาภรณ์  บารมี 
นายพิชัย  ญาณศิริ           
นางธัญดา  บรรเรืองทอง 

2 รณรงค์ส่งเสริม
ป้องกันการทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

-ครั้งที่ 1 
15-20 เม.ย. 

2561 
-ครั้งที่ 2 
15-20 พ.ค. 

2561 
-ครั้งที่ 3 
15-20 มิ.ย. 

2561 
-ครั้งที่ 4 
15-20 ก.ค. 

2561 

- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มเทคโนโลยีฯ 

-แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
-แบบก ากับ
ติดตาม 

นายวลงกรณ์  บุญเต็ม 
นางอรวรรณ  สารพิศ 
นายธนเดช  บุญจรัส 
นางขัตติยาภรณ์  บารมี 
นายพิชัย  ญาณศิริ           
นางธัญดา  บรรเรืองทอง 

3 สร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 

-ครั้งที่ 1 
15-20 เม.ย. 

2561 
-ครั้งที่ 2 
15-20 พ.ค. 

2561 
-ครั้งที่ 3 
15-20 มิ.ย. 

- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
 
 

-แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
-แบบก ากับ
ติดตาม 

นายวลงกรณ์  บุญเต็ม 
นางอรวรรณ  สารพิศ 
นายธนเดช  บุญจรัส 
นางขัตติยาภรณ์  บารมี 
นายพิชัย  ญาณศิริ           
นางธัญดา  บรรเรืองทอง 



2 
 

ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 
 

ผู้ก ากับติดตาม 
 

2561 
-ครั้งที่ 4 
15-20 ก.ค. 

2561 
4 การจัดการความรู้ 

(KM) ของบุคลากร  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

-ครั้งที่ 1 
15-20 ก.ค. 

2561 
-ครั้งที่ 2 
15-20 ส.ค. 

2561 

- กลุ่มนิเทศ ฯ 
 

 

-แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
-แบบก ากับ
ติดตาม 

นายวลงกรณ์  บุญเต็ม 
นางอรวรรณ  สารพิศ 
นายธนเดช  บุญจรัส 
นางขัตติยาภรณ์  บารมี 
นายพิชัย  ญาณศิริ           
นางธัญดา  บรรเรืองทอง 
 
 

5 ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการท างานของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
โดยคณะกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามแบบ IIT  
, EIT , ITA 

-ครั้งที่ 1 
15-20 พ.ค.  

2561 
-ครั้งที่ 2 
15-20 มิ.ย. 

2561 
-ครั้งที่ 3 
15-20 ก.ค. 

2561 
 

-กลุ่มนโยบาย 
และแผน 
-กลุ่มนิเทศ ฯ 
 

-แบบรายงาน
ความก้าวหน้า 
-แบบก ากับ
ติดตาม 

นายวลงกรณ์  บุญเต็ม 
นางอรวรรณ  สารพิศ 
นายธนเดช  บุญจรัส 
นางขัตติยาภรณ์  บารมี 
นายพิชัย  ญาณศิริ           
นางธัญดา  บรรเรืองทอง 

 

  



1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม  
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง  

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว  

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว าม รุ น แร ง ข อง ผ



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
- การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความดี คุณธรรม ความมี

จริยธรรม ความโปร่งใส 
- การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ

ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน อาจจะใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ซึ่งมีโอกาสในการ

เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง กีดกันและสร้างอุปสรรคในการพิจารณา 
- กระบวนการในการพิจารณาโควตาในส่วนของผลการปฏิบัติงานเด่น (เศษโควตา) เป็น

กระบวนการที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี

การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การเบียดบังเวลาราชการ 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือนผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานไม่เป็นธรรม 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การจัดหาพัสดุ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- มีการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การไม่ได้รับความเป็นธรรม 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ประชาชนขาดความเชื่อถือในความดี คุณธรรม 

ความมีจริยธรรม ความโปร่งใส 



- ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสูญเสียก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สูญเสียงบประมาณของหน่วยงาน  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการ

ก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จริงจัง มีการติดตาม

และประเมินผลทุกระยะ 
- มีการประเมินผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความเหมาะสม จัดมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ยกย่อง

เชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี  
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- มีคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
- แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการ

ก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
- จัดท าช่องทางการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรส าหรับผู้มาติดต่อราชการ

ในลักษณะ QR Code เพ่ือให้สะดวกในการประเมินโดยแจ้งหนังสือราชการ ที่หน้าเว็บไซต์ แจ้งเวียนทางไลน์ และ
ติดไว้บริเวณอาคารส านักงาน 

- การเสริมสร้างจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 
และอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 

- การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาความเข้าใจในระบบการท างาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติตามได้ เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะผิดพลาดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  

- การด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการฯ เพ่ือการพิจารณาอย่างรอบคอบและบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้เป็นที่ทราบทั่วกันเพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๙ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การเบียดบังเวลาราชการ
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. การเลื่อนข้ันเงินเดือนผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานไม่เป็นธรรม
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า



เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การเบียดบังเวลาราชการ ๔ ๓ ๑๒ (1) 
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๓ ๓ ๙ (2) 
3 การเลื่อนข้ันเงินเดือนผู้บริหารและบุคลากร 

ในส านักงานไม่เป็นธรรม 
๒ 4 ๘ (3) 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า ๔ ๒ 8 (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

5 

4 (3) 

3  (2) (1) 

2 (4) 

1 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ

เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

คว าม รุ น แร ง ข อง ผ



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การเบียดบังเวลาราชการ ล าดับ 1  (สูง = ๑2 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 2  (สูง = ๙ คะแนน) 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานไม่เป็นธรรม ล าดับ 3  (สูง = ๘ คะแนน) 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า ล าดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูง และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

- 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การเบียดบังเวลาราชการ 
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ไม่คุ้มค่า 

     ต่ า (Low) - - 



๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. การเบียดบังเวลา
ราชการ 

๔ ๓ ๑2 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีการก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ส่งเสริม
การปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกการปฏิบัติงาน
ราชการในสมุดบันทึกการปฏิบัติราชการทุกวันและ
น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
3. การลาทุกประเภทให้ลากับผู้บังคับบัญชา(รอง.ผอ และ
ผอ.เขต)  ลูกจ้างต้องลากับผอ.กลุ่ม 
๔. มีการประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน
รอบ 3 เดือน และ 6 เดือน และมีการแจ้งเตือนผู้ท่ีไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรการ 
๕. มีการประเมินผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีเป็นไปตามประมวล
จริยธรรม ยกย่องมอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึกตาม
ความเหมาะสม 

กลุ่มอ านวยการ 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

๒. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตร
มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

๓. การเลื่อนเงินเดือน
ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒ ๔ ๘ 1. เสริมสร้างจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต และอยู่ในระเบียบวินัย
อย่างเคร่งครัด 
2. การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาความเข้าใจใน
ระบบการท างาน กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติตามได้ 
เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะผิดพลาดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
3. การด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการฯ เพื่อการ
พิจารณาอย่างรอบคอบและบริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมถึงการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้เป็นท่ีทราบท่ัวกันเพื่อ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส   ในการด าเนินงาน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

๔. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการไม่คุ้มค่า 

๔ ๒ ๘ 1. ประกาศนโยบาย ลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ า
ท่ี ๕๕๘/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   - แต่งตั้งคณะท างานด้านการลดใช้พลังงาน  
   - แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
   - จัดท าสถิติการใช้สาธารณูปโภค 
๒. การด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
   - มีการประกาศนโยบาย ๕ ส 
   - จัดท าแบบประเมิน ๕ ส โดยก าหนดประเมินทุก ๒ 
เดือน ประเมินในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน คือ ก.พ./เม.ย./
มิ.ย./ส.ค. 
   - ประกาศผลการประเมินกิจกรรม ๕ ส 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ 
  - การสร้างขวัญก าลังใจ การมอบเกียรติบัตร / รางวัล 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  

กลุ่มอ านวยการ 



 

 

 
แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำร
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ 
ได้แก่ 1. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 
และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้ เป็นแบบส ำรวจหลักฐำน เชิ งประจักษ์  Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำก 
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บ
ข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จ ำนวน  
1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี ้

 

 
ชื่อหน่วยงำน            

ค ำอธิบำยวิธีกำรตอบแบบส ำรวจ 
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกค ำตอบ ดังนี้ 
  มีกำรด ำเนินกำร 
  ไม่มีกำรด ำเนินกำร พร้อมเหตุผลประกอบ 
2. ระบุรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิง โดยหน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบด้วย 
3. จัดท ำแบบส ำรวจ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง
เข้ำระบบออนไลน์ www.uprightschool.net โดยจัดกำรไฟล์ดังนี้ 
  แบบส ำรวจ จัดท ำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc) ส่งเข้ำระบบในทุกข้อค ำถำมของกำรตอบ (ทุกข้อ EB)  

เนื่องจำกระบบออนไลน์จะให้ส่งเอกสำรผ่ำนระบบ แบบแยกข้อค ำถำม (แยกข้อ EB) 



 

 

  เอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบ จัดท ำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้ำงโฟลเดอร์ในแต่ละข้อและ
  บันทึกเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน จำกนั้นจึงน ำส่งผ่ำนระบบออนไลน์ 
4. ข้อค ำถำมเกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ของหน่วยงำน ขอให้ระบุลิงก์ (Link) ส ำหรับกำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ 

 ของหน่วยงำนในช่อง “Website” เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบกำรพิจำรณำให้คะแนน (ระบุลงในแบบ
ส ำรวจ) 

ดัชนีควำมโปร่งใส 

ตัวชี้วัด: กำรเปิดเผยข้อมลู 

EB1 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB1 (2) หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           
Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

ตัวชี้วัด: กำรมีส่วนร่วม 

EB2 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 



 

 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB2 (2) หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

 

ตัวชี้วัด: กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

EB3 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ) 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 



 

 

1.            

2.            
 

EB3 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม 

ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

 

EB3 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

EB3 (4) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 โปรดระบุ Link 



 

 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

 

ตัวชี้วัด: กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

EB4 (1) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

EB4 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

(ที่ผ่ำนมำ) 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

EB4 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 มีกำรด ำเนินกำร 



 

 

 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

 

ตัวชี้วัด: กำรปฏิบัตงิำนตำมหน้ำที่ 

EB5 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ  

กำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ 

 มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

 
 
 

 

ตัวชี้วัด: เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

EB6 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณชน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 



 

 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

 

ตัวชี้วัด: กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน 

EB7 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

ตัวชี้วัด: กำรรับสินบน 

EB8 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

ตัวชี้วัด: กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 



 

 

EB9 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

ตัวชี้วัด: กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

EB10 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB10 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนในหน่วยงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 



 

 

1.            
2.            

 

 

 

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

EB11 (1) หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

EB11 (2) หน่วยงำนมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

 
 

ตัวชี้วัด: มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 

EB12 (1) หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ



 

 

เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            

2.            
 

EB12 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชน  
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชน อนุมัติ หรืออนุญำต) 

 มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website:           

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

 
ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภำยนอก 
External Integrity and Transparency Assessment: EIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่ งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด  
3 . ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติ งำน 4 . ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ  
5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1 . แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) 2 . แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity 
and Transparency Assessment (EIT)  ใช้ ประเมิน ในดัชนีคว ำมโปร่ ง ใส  ดั ชนีควำมพร้อมรับผิ ด  
ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูล
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมภำรกิจของหน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ด้วยจ ำนวนและสัดส่วน 
ที่มีลักษณะควำมเป็นตัวแทนที่เหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 

แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน
และสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอยืนยันว่ำ ท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ ข้อมูล
ส่วนบุคคลและค ำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกน ำไปเผยแพร่หรือ  
ใช้เพื่อกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะภำพรวมเท่ำนั้น  
ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคลแต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิด 
กำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
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ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน          

ท่ำนเคยติดต่อกับหน่วยงำนในเรื่องใด         
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

SQ1. อำยุ 
  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี 

SQ2. เพศ  ชำย  หญิง 

SQ3. ระดับกำรศึกษำ  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

SQ4. ท่ำนติดต่อหน่วยงำนในฐำนะใด 
  ประชำชน/ผู้รับบริกำร 
  ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ 
  ตัวแทนองค์กรธุรกิจ 
 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 

ดัชนีควำมโปร่งใส 

E1. หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ
 เป็นปัจจุบัน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E2. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้ข้อมูลแก่ท่ำนอย่ำงโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E3. หน่วยงำนมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงควำมคิดเห็นต่อ 
 กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E4. หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ำไป
 ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 
ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 

E5. หน่วยงำนก ำหนดโครงกำรหรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชำชน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E6. หน่วยงำนมีกำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E7. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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E8. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงควำมรับผิดชอบหำกปฏิบัติงำนผิดพลำด 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E9. ผู้บริหำรของหน่วยงำนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E10. ท่ำนรับทรำบช่องทำงของหน่วยงำน ที่ท่ำนจะสำมำรถร้องเรียนกำรปฏิบั ติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
 ของหน่วยงำนได้ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 
ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

E11. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E12. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน มีกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่  
 เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง ญำติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

E13. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ผู้บริหำรของหน่วยงำน มีกำรก ำหนดนโยบำย โครงกำรหรือสัมปทำน 
 ของหน่วยงำน เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 
ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
E14. หน่วยงำนมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน เป็นระบบ และท ำให้เกิดควำมสะดวก  
 ในกำรติดต่อหรือขอรับบริกำร 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
E15. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน เพื่อให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและ  
ควำมโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนกระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
             
             
             
             
             
 
 

ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
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แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภำยใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่ งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด  
3 . ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติ งำน 4 . ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ  
5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1 . แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
(EBIT) 2 . แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) ใช้ประเมินในดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บ
ข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนที่มีอำยุกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 ด้วยจ ำนวนและสัดส่วนที่มีลักษณะควำมเป็นตัวแทนที่เหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 

แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน
และสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ส ำนักงำน ป.ป.ช. ขอยืนยันว่ำ ท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ ข้อมูล
ส่วนบุคคลและค ำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับอย่ำงดีที่สุด และจะไม่ถูกน ำไปเผยแพร่หรือ  
ใช้เพื่อกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะภำพรวมเท่ำนั้น  
ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือรำยงำนเป็นรำยบุคคลแต่อย่ำงใด ควำมร่วมมือของท่ำนจะช่วยสนับสนุนให้เกิด  
กำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
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ชื่อหน่วยงำนที่ท่ำนประเมิน          
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

SQ1. อำยุ 
  ต่ ำกว่ำ 20 ปี  20 – 40 ปี  41 – 60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี 

SQ2. เพศ  ชำย  หญิง 

SQ3. ระดับกำรศึกษำ  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

SQ4. ประเภทหน่วยงำน/ระดับต ำแหน่ง 

 องค์กรอิสระ/องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ/
 ศำล (เฉพำะหน่วยงำนธุรกำร) 

 หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม/ 
 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัด 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผู้บริหำรระดับสูง 
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไป 
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร – ทรงคุณวุฒ ิ
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน – ทักษะพิเศษ 
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร 

 ผู้บริหำรระดับสูง 
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไป 
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร – ทรงคุณวุฒ ิ
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน – ทักษะพิเศษ 
 ลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร 

 บริหำรระดับสูง 
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไป 
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร – เชี่ยวชำญ 
 ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน – อำวุโส 
 ลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง 

 หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  สถำบันอุดมศึกษำ 

 ผู้บริหำรระดับสูง 
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไป 
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
 ลูกจ้ำง 

 ผู้บริหำรระดับสูง 
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไป 
 เจ้ำหน้ำที่องค์กำรมหำชน 
 ลูกจ้ำง 

 ผู้บริหำรระดับสูง 
 หัวหน้ำ/ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไป 
 บุคลำกรประเภทวิชำกำร 
 พนักงำน/ข้ำรำชกำร 
 ระดับปฏิบัติกำร – เชี่ยวชำญ 
 พนักงำน/ข้ำรำชกำร 
 ระดับปฏิบัติงำน – ช ำนำญงำนพิเศษ 
 ลูกจ้ำง 

หมำยเหต:ุ หำกต ำแหน่งของท่ำนไม่ปรำกฏในตัวเลือก ให้เทียบเคียงกับต ำแหน่งที่ใกล้เคียงท่ีสดุ 

SQ5. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
  ต่ ำกว่ำ 5 ปี  5 – 10 ป ี  11 – 20 ปี  มำกกว่ำ 20 ปี 
 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 

ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 

I1. ผู้บริหำรของหน่วยงำนท่ำน มุ่งม่ันปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I2. ท่ำนรับทรำบช่องทำงของหน่วยงำน ที่ท่ำนจะสำมำรถร้องเรียนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
 ของหน่วยงำนได ้
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

I3. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนท่ำน มีกำรเรียกหรือรับสินบนจำกผู้อ่ืน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I4. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนท่ำน มีกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่  
 เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง ญำติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I5. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ผู้บริหำรของหน่วยงำนท่ำน มีกำรก ำหนดนโยบำย โครงกำรหรือสัมปทำน  
 ของหน่วยงำน เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

I6. ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่อำวุโสในหน่วยงำนท่ำน ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่ำง  
 ให้เจ้ำหน้ำที่รุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติตำม 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

I7. ท่ำนเห็นว่ำกำรกระท ำกำรทุจริตเป็นเรื่องท่ีน่ำละอำย 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I8. หำกท่ำนพบเห็นว่ำมีผู้กระท ำกำรทุจริตในหน่วยงำน ท่ำนไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่
 หน่วยงำนตรวจสอบ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I9. หน่วยงำนของท่ำนให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I10. หน่วยงำนของท่ำนมีโครงกำรหรือกิจกรรม เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงำน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I11. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรตรวจสอบและลงโทษทำงวินัยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กระท ำกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I12. กลุ่มงำนตรวจสอบของหน่วยงำนท่ำน มีควำมเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปรำศจำกอคติ มีควำมเป็นกลำง 
 และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 
ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

I13. เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนท่ำน ปฏิบัติงำนโดยยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำน  
 กำรปฏิบัติงำน 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I14. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำกับหรือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมคู่มือหรือ
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
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I15. หน่วยงำนของท่ำนปรำศจำกกำรซื้อขำยต ำแหน่งหรือใช้เส้นสำยในกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ 
 เลื่อนต ำแหน่งของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I16. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน/
 ทุนกำรศึกษำ อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I17. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนท่ำน ไม่มีกำรเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่ำปฏิบัติงำนล่วงเวลำ (O.T.)  
 ค่ำเดินทำง เป็นต้น 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I18. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นและเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

I19. หัวหน้ำงำนของท่ำนมอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็นธรรม 
  เห็นด้วย  ค่อนข้ำงเห็นด้วย  ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงำนของท่ำน เพื่อให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและ  
ควำมโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนกระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
             
             
             
             
             
 
 

ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 











 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วิสัยทัศน์ :  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ใสสะอำด ปรำศจำกกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

พันธกิจ :   
 1. สร้ำงจิตส ำนึก วัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 2. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นมำตรฐำนบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำล 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

เป้าประสงค์ :  
 1. บุคลำกรมีจิตส ำนึก วัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นมำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. น ำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 :  
 1. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (เชิงปริมำณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้ำร่วม โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมี
ค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตมีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภำพ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้

เกิดภำวะที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่กำรป้องกันและกำรสร้ำงสังคมด้วยกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุก
ระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
กำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิต
สำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำน
กำรทุจริตในทุกรูปแบบ กำรด ำเนินกำรจะก ำหนดกลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำไปก ำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรของส่วนรำชกำรต่อไป 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

    พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม  
สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ปรำศจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงเป็นรูปธรรม
ให้กับบุคลำกร   
 

กลยุทธ์ที่ 2.  
ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาจิตสร้างจิตส านึก 
(เข้าค่ายคุณธรรม) 

     1. ร้อยละ 90 ของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำง 80 คนได้เข้ำปฏิบัติธรรมตำม
หลักสูตร ใช้เวลำ 3 วัน 2 คืน มีพระสงฆ์/
บุคคลที่มีคุณวุฒิมำเป็นวิทยำกร และสร้ำง
กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติร่วมกันในกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับกำร
เบียดบังเวลำรำชกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร  รวมทั้ง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยมีกำร
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน ผ่ำน
เกณฑ์ประเมินในภำพรวมในระดับดีขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
     2. ร้อยละ 90 ของบุคลำกร ผ่ำน
เกณฑ์ประเมินตนเองระดับดีขึ้นไปด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม โดยระบบออนไลน์ 

100,000 

 
 
 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือลด

โอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน
เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งข้ึน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
      ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และประกำศ
นโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

2. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งกำรทุจริต 
 

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
กิจกรรมที่ 2 
รณรงค์ส่งเสริมป้องกันกำรทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     1.ประกำศเจตนำรมณ์บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตและก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใส             ใน
กำรด ำเนินงำน ต่อบุคลำกร และ
สำธำรณชน จ ำนวน 1 ครั้ง 

30,000 

      พัฒนำบุคลำกรให้ควำมรู้เรื่องวินัย 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  เสริมควำมรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์และกำรประเมิน
ออนไลน์ 
 

     2.ร้อยละ 90 ของบุคลำกร จ ำนวน  
80  คน ได้รับควำมรู้จำกกำรประชุม
อบรม และเรียนรู้เพ่ิมเติมเรื่องวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยบทเรียน
ออนไลน์ และผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ด้วย
แบบทดสอบวัดควำมรู้ระบบออนไลน์ใน
ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  80 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
      ทบทวนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 
       วิเครำะห์มำตรกำร ระบบในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ปัญหำ อุปสรรค 
แนวทำงแก้ไข 
     สร้ำงระบบกำรเผยแพร่แนวทำง 
มำตรกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่ำนทำงสื่อ
ออนไลน์ที่หลำกหลำย 
     ประเมินควำมพึงพอใจจำก
ผู้รับบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ QR 
Code 

กลยุทธ์ที่ 7.  
พัฒนำสมรรถนะและองค์
ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต 
 
กลยุทธ์ที่ 4.  
พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
กิจกรรมที่ 3 
สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและ
เสริมสร้ำงคุณธรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน 

     1.จัดประชุมปฏิบัติกำรทบทวนสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ครั้ง 
     2.ร้อยละ 90 ของบุคลำกรร่วมกัน
วิเครำะห์มำตรกำร ระบบในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ปัญหำ อุปสรรค 
แนวทำงแก้ไข 
      3. สร้ำงระบบกำรเผยแพร่แนวทำง 
มำตรกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ 
และช่องทำงอ่ืนที่หลำกหลำย จ ำนวน 5 
ช่องทำง 
    4.ร้อยละ 80 ของผู้รับบริกำร ประเมิน
ควำมพึงพอใจจำกผ่ำนระบบออนไลน์ QR 
Code 

30,000 

     บุคลำกรได้รวมกลุ่มกันตำมควำม
สนใจ เพื่อร่วมท ำกิจกรรมในกำรส่งเสริม
กำรป้องกันกำรทุจริต และบริหำรงำน
อย่ำงโปร่งใส โดยมีกำรประชุม

กลยุทธ์ที่ 2. สร้ำงกลไกกำร
ป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 

รวมกลุ่มส่งเสริมกำรป้องกันกำร
ทุจริต และบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส  

     1.ร้อยละ 90 ของบุคลำกรได้รวมกลุ่ม
กันตำมควำมสนใจ เพ่ือร่วมท ำกิจกรรม 
ในกำรส่งเสริมกำรป้องกันกำรทุจริต และ
บริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส  



 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 1 และจัดท ำ
สรุปรำยงำนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม  

    2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มจัดท ำสรุป
รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมกลุ่มเดือนละ 1 
ครั้ง ในกำรส่งเสริมกำรป้องกันกำรทุจริต 
และบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส และจัดท ำ
สรุปรำยงำนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จ ำนวน 1 
เล่ม 

      จัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 
ที่เหมำะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในทุกระดับเก็บไว้ในคลัง
ควำมรู้และเผยแพร่โดยทั่วไป  
 

กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนำสมรรถนะ
และองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 
 

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
กิจกรรมที่ 4  
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของ
บุคลำกร มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

     1.ร้อยละ 90 ของบุคลำกรร่วมกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
     2.ได้องค์ควำมรู้ใหม่ ที่เกิดจำกกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง วินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตที่เหมำะสมกับบริบทของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับกลุ่ม จ ำนวน 6 
เรื่อง ระดับโครงกำร 
จ ำนวน 5 เรื่อง ระดับกำรประเมิน EBIT 
จ ำนวน 5 เรื่อง และกำรรวมกลุ่มจ ำนวน 5 
เรื่อง 

20,000 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
   -จัดท ำวำรสำร, แผ่นพับ, สติ๊กเกอร์ 

เอกสำร ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เรื่องวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  
-เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เรื่องวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนสื่อ ICT ต่ำง ๆ 

 

    ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรท ำงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบงำน 
ป้องกันกำรทุจริต 

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 
กิจกรรมที่ 5  ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน  
แสดงผลงำน นิทรรศกำรกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต 
 

       ร้อยละ 90 ของคณะกรรมกำรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำนของเขตพ้ืนที่ด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรมตำมแบบ IIT , EIT 
และ ITA 

70,000 

    ประกวด Best Practice จัด
นิทรรศกำรน ำเสนอและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนป้องกันกำรทุจริต 
 

7. พัฒนำสมรรถนะและ 
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ 
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

       1.ร้อยละ 90 ของบุคลำกร ร่วม
กิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำร น ำเสนอและ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
        2.มอบรำงวัล และเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงำนดีเด่น ระดับกลุ่ม ระดับ
ข้ำรำชกำร และระดับลูกจ้ำง ระดับละ 3 
รำงวัล 

48 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
       สรุปผลรำยงำนกำรด ำเนินงำนและ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน             

4. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร 
สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

        จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ และ
ช่องทำงอ่ืนที่หลำกหลำย จ ำนวน 5 
ช่องทำง 

       วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ปี 
2561 เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรปี 2562 

8. กำรพัฒนำระบบและ
ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำม
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ค.ศ.2003 (United Nations 
Convention against 
Corruption : UNCAC) 

       ร้อยละ 90 ของบุคลำกร ร่วมกำร
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ 
อุปสรรค ของแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ    ปี 2561 เพ่ือเป็น
ฐำนข้อมูลจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปี 2562ให้
มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมเสี่ยงและผล
กำรประเมิน ITA 

 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2561  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ประจ ำปี 2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
29 ดังตำรำงดังนี้ 

 
 



 
 

 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กิจกรรมพัฒนำจิตสร้ำงจิตส ำนึก (เข้ำค่ำยคุณธรรม) 100,000 - กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมป้องกันกำรทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

30,000 - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
- กลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
- กลุ่มอ ำนวยกำร 
- กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 

 กิจกรรมที่สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงคุณธรรม
ในกำรปฏิบัติงำน 

30,000 - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
- กลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
- กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของบุคลำกร มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 20,000 - กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 

 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน   
แสดงผลงำน นิทรรศกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต 
และผลประโยชน์ทับซ้อนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 

70,000 - กลุ่มนโยบำยและแผน 
- กลุ่มนิเทศติดตำมฯ 
 

 รวมทั้งสิ้น 250,000  



คณะผูจัดทํา 
 

1. ท่ีปรึกษา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

2. คณะกรรมการจัดทํารายงาน 
1. นายวีระพงษ ไตรศิวะกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
2. นางพรทิพย นัยเนตร  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน    
3. นายธนเดช บุญจรัส  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ   

 4. นางนิภาภร ชลการ    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   

5. นายพิศาล จันทป  ผูอํานวยการโรงเรียนวารินชําราบ    

6. วาท่ี ร.ต.บรรจง ดอกอินทร  ผูอํานวยการโรงเรยีนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  

7. นายองอาจ จูมสีมา  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงศรีอุดม    

8. นายไพรนิทร ภานานันท  ผูอํานวยการโรงเรียนเกาขามวิทยา   

9. นายปจจัย บงเทพ  ผูอํานวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร   

10. นางสุนีรัตน พวงพ่ัว  ผูอํานวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา   

11. วาท่ี ร.ต.กอบสมุทร  ศรีดา  ผูอํานวยการโรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา  

12. นางกรรณิกา  นําพา  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร    

13. นายศุภกฤต  จันทรา  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ  

14. นางสาวศิรินภา นามมณี  ครชูํานาญการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร   

15. นางสาวรุงฤทัย  สมหวัง  ครูผูชวยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร    

16. นางสาวสุดารัตน ชูคํา  ครูผูชวยโรงเรียนหนามแทงพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  

17. นายศุภชัย จันทรงาม  ครูผูชวย โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยานุสรณ    

18. นายธนวัฒน วงษาพรหม  พนักงานราชการโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร   

19. นางอรวรรณ สารพิศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

20. นางสายชล งามพันธ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   

21. นางสาวน้ําออย วิจิตร  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    

22. นางสาวอรณา ศรีสมุทร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน    

23. นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ   

24. นางนัฐมนตร  สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    

25. นางสาวรุจิรา  ประสานวงศ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    

26. นางธัญดา บรรเรืองทอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  

27. นางสาวสุภาวด ีสมบัต ิ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   

28. นายปริญญา  คําแสน  ลูกจางชั่วคราว  

3. ผูออกแบบปกและรูปเลม  
1. นายศุภกฤต จันทรา  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 

2. นายธนวัฒน วงษาพรหม  พนักงานราชการโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 


