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คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเปนเขตที่สุจริตไดนั้น จําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร

ในสังกัดใหมวีัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานที่ดี นั่นคือการมีคุณธรรม มีความโปรงใส และตรวจสอบ

ได ไมวาการจัดซื้อจัดจาง  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติการมีสวนรวม              

การเขาถึงขอมูลภารกิจหลัก การตอบสนองขอรองเรียน และการตอตานการทุจริตในองคกร หากองคกร

ใดสามารถทําไดดีก็จะหมายถึงการเปนองคกรที่มีคุณภาพและจะทําใหองคกรมีความพรอมเปนเขต

สุจริต ซึ่งที่จริงแลวเปนเรื่องที่บุคลากรในองคกรทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ตนเองใหสอดคลองกับระเบียบ

ตามกฎหมายอยางดีที่สุดเทานั้น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 เปนองคกรที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษามี

โรงเรียนในสังกัด 81แหงเปนหนวยปฏิบัติในการจัดการศึกษา ซึ่งหากองคกรใดมีการทํางานบนพื้นฐาน

ความสุจริตก็จะสามารถนําองคกรสูคุณภาพได รวมทั้งเปนตนแบบใหกับเครือขายหรือผูเกี่ยวของได

ปฏิบัติและมีคุณภาพตามดวยโดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการคัดเลือกให

เขารวมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” 

(ภายใตชื่อเขตสุจริต) เขตตนแบบคุณธรรม 1 ใน10 เขตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในปงบประมาณ 2557–2559 ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

ตอเนื่องใหบุคลากรภายในเขตไดปฏิบัติหนาที่บนพื้นฐานความมีคุณธรรมโปรงใสตรวจสอบไดและ

ผูรับบริการที่อยูในระดับโรงเรียนมีความพึงพอใจมีขวัญและกําลังใจ ที่จะปฏิบัติหนาที่จัดการเรียนการ

สอนใหเกิดคุณภาพกับผูเรียนได   

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดตั้งทีม

ประสานการทํางานแผนพัฒนาการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2559 – 2561) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยวางแผน

ยุทธศาสตรที่มุงใหบุคลากรในสํานักงานไดรวมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการไดมากขึ้น โดยมีขอจํากัด

ดานความเขาใจ ความตระหนักและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานซึ่งตองใชความมุงมั่น ความจริงจัง 

จริงใจที่จะผลักดันการทํางานรวมกันเพื่อใหทุกคนมีคุณธรรมโปรงใสและปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีเพื่อ

ทดแทนคุณแผนดิน 

อยางไรก็ตามความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได นอกจากจะเปนการพัฒนาบุคลากร ความรวมมือ   

จากทุกคนที่จะปฏิบัติงานของตนเองใหดีที่สุด แลวเรายังตองมีการวางแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง 

สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ขอขอบคุณ บุคลากรทุกคนไว  ณ  โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมา 
 

 การทุจริตคอรัปชั่นเปนปญหาใหญในสังคมไทย สืบเนื่องตอกันมาเปนเวลานาน และทวีความ

รุนแรงมากยิ่งข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง อีกทั้งยังสงผลตอ

ภาพลักษณของประเทศ การทุจริตทางการศึกษาเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

โดยเปนการละเมิดสิทธิที่จะเขาถึงการศึกษาไดโดยสมบูรณ รวมถึงความลมเหลวในเรื่องการจัด

การศึกษาแบบให เปลา  การทุม เททรัพยากรทางการศึกษาการเลือกปฏิบัติทางการศึกษา 

การจัดการนโยบายคุณภาพการศึกษา และปญหาทุจริตทางการศึกษาผลจากการสํารวจขององคกรเพื่อ

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดจัดทําดัชนีภาพลักษณการทุจริตหรือ

คอรัปชั่นประจําป 2557 พบวาประเทศไทยมีคะแนนความโปรงใสเพียง 38เต็ม 100หรือไมถึงครึ่งหนึ่ง 

โดยอยูลําดับที่ 76 จากทั้งหมด 168 ประเทศที่ทําการสํารวจ   

 การทุจริตคอรัปชั่น เปนผลมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมนับวาเปนเรื่องสําคัญที่ไดรับ     

การกลาวถึงกันมาก ในหลายลักษณะ เมื่อเกิดความสับสนวุนวายในสภาพสังคมที่ขาดความสงบสุข                   

อันเนื่องมาจากความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคคลบางกลุมในสังคม มักจะม ี                   

การวิพากษ วิจารณและกลาวโทษกันวาเปนเพราะขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความมีน้ําใจ มีความเห็น

แกตัวเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดเปนปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนเพราะสังคมในปจจุบันได

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหสภาพสังคมไทยเกิดการแขงขันและเกิดการแกงแยงกันจนไมสนใจ

คุณธรรมจริยธรรม สงผลใหนักเรียนและเยาวชนไมสามารถปรับตัว ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วนี้ได  จึงทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไมพึงประสงค นักเรียนเกิดปญหาดานการขาด

คุณธรรมจริยธรรมและซับซอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหยากตอการจัดกิจกรรมเสริมสรางและปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับผูเรียน (ศีลธรรม  โพนะทา, 2546)การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงควรจัดให

เปนไปตามความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542  โดยมาตรา 4 ระบุวา “การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม                  

การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 6 ที่กําหนดไววา 

“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
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ความสุข” และกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาวา การจัดกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  

รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ป พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบหมายใหสํานักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาดําเนินโครงการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ภายใตชื่อโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนตนแบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน 1 โรงเรียนตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 225 โรงเรียน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่

กําหนดขึ้น 5 คุณลักษณะที่จะเกิดกับผูเรียน ดังนี้ 

 คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการคิด หมายถึง กระบวนการทางสมองของมนุษย ในการคิดดวย

สติปญญา ความรู  มีเหตุผล และเปนระบบ ในการจําแนกเปรียบเทียบแยกแยะวิเคราะหสังเคราะห        

ในการแกปญหา การพัฒนา เห็นคุณคาของการกระทําของตนเองและผูอื่นและสามารถปรับตัวในสังคม

ไดเปนผูคิดดี คิดถูกตอง มุงสูผลลัพธที่ดี สรางสรรคผลงาน ที่กอใหเกิดแนวคิดใหมๆ เกิดวิธีการปฏิบัติ

ใหมๆ เพิ่มคุณภาพการเรียนรู สามารถควบคุมใหการคิด สูการปฏิบัติจนบรรลุเปาหมายไดสมเหตุสมผล

นาเชื่อถือเห็นคุณคาของการกระทําของตนเองและผูอื่นสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมและสรางสรรค

ผลงานตอตานการทุจริต 

 คุณลักษณะที่ 2 วินัย หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกเปนขอปฏิบัติที่บุคคล                 

กลุมบุคคลแสดงออกมาวา สามารถควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของ การคิดดี พูดดี ทําดี ทําในสิ่งที่

ถูกตองทําประโยชนใหสังคม เคารพสิทธิของผูอื่น เปนพลเมืองดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ                   

หากฝาฝนอาจตองรับโทษ   

 คุณลักษณะที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง “คุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นความจริง 

ความถูกตอง ดีงาม เปนหลักในการดําเนินชีวิตทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความจริงใจ ไมบิดเบือนขอมูล

รูจักรักษาความลับ หลีกเลี่ยงการหาผลประโยชนทับซอน มีความเกรงกลัวและละอายตอการทําชั่ว”   

 คุณลักษณะที่ 4 อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยาง

พอประมาณมีเหตุผล รอบรู รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได

อยางมีความสุข ผูที่มีความเปนอยูอยางพอเพียง จะดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ 

ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ   

มีการวางแผนปองกันความเสี่ยง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 คุณลักษณะที่ 5 จิตสาธารณะหมายถึงจิตสํานึกเพื่อสวนรวม รูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งที่

เปนสาธารณะชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจไมหวังผลตอบแทนยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม 



 

 

แบงปนความสุขสวนตน เพื่อประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอนรวมกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอโรงเรียนชุมชนสังคมประเทศชาติและสังคมโลก 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดคัดเลือกโรงเรียนตนแบบคือ โรงเรียน 

ดงยางวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนไดรวมทํากิจกรรมในโครงการอยางตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน 

 ในป 2557 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินโครงการตนแบบ  

“เขตสุจริต” โดยขอความรวมมือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศสมัครเขารวมโครงการ และ

คัดเลือกใหเหลือเพียง 10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนแบบ กระจายอยูทุกภูมิภาค และสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการคัดเลือกใหเปน “เขตตนแบบสุจริต” และได

ดําเนินการพัฒนาตามแนวทางของโครงการฯ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตนแบบทั้ง 10 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ตอมาในป 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดขยายสํานักงานเขต          

คูรวมพัฒนาโครงการตนแบบ “เขตสุจริต” โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดเปน

คูรวมพัฒนากับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 และในปเดียวกัน 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดมีนโยบาย

รวมกับรัฐบาลที่จะชวยกันผลักดัน คาคะแนน CPI ของประเทศไทยใหไดถึง 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

100 ในป 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดรวมมือกับ สํานักงาน ป.ป.ช. นําเอา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity& 

Transparency Assessment: ITA) มาประเมินสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา “เขตสุจริต” ตนแบบ

และคูรวมพัฒนา และโรงเรียนตนแบบในลําดับถัดมา และในเดือนธันวาคม 2558 สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีนโยบายใหประเมิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให

แลวเสร็จภายใน มกราคม 2559 

 ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ไดดําเนินโครงการ “เขตสุจริต”                  

โดยแยกการดําเนินการออกจากโครงการ “โรงเรียนสุจริต” และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

(ทีมประสานงาน) อยางชัดเจน และมีกระบวนการดําเนินงานที่เปนระบบมากขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดบูรณาการกลุมงานทั้งหมดภายในสํานักงานฯ ใหมีการดําเนินงานอยาง

เปนระบบระเบี ยบและสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร ง ใสใน                    

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยเฉพาะ

เครื่องมือการประเมินเชิงประจักษ (Evidence-based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)  
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นอกจากนั้นในปงบประมาณ 2558 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงาน และ                    

การบริหาร สํานักงานอยางเปนเอกภาพมากข้ึน ดวยความรวมมือกับบุคลากรทุกกลุม ทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิจะเห็นความรวมมือกันของ สพฐ. และ ปปช. นําสูการกําหนดนโยบายซึ่ง สพม.29 

ไดนํานโยบายขับเคลื่อนลงสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยตั้งทีมประสานเพื่อเปนกลไกสําคัญใน            

การขับเคลื่อนผานคณะทํางานลงสูบุคลากรในกลุมงานของตนเอง  ทั้งนี้  ไดทํางานในสํานักงานควบคู

กับการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการสุจริตตนแบบ  เครือขาย และโรงเรียนใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น   

เพื่อใหขยายการดําเนินโครงการสูกลุมเปาหมายทุกโรงเรียนในสังกัดผานการประเมิน ตามเกณฑ ภายใน

ป 2561 นี้ 
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บทที่ 2 

การวิเคราะหบริบท 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 

 สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

       1. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา  37 ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่

กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร

การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

 3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. อํานาจหนาที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให

สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการ

ของทองถิ่น 

 2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานใน

เขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 
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 4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่

การศึกษา 

  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน             

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 10) ประสานสงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ดานการศึกษา 

 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่

ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ  
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบงสวนราชการภายใน ดังนี้

กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                        

กลุมนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                       

หนวยตรวจสอบภายใน  

ที�ตั�ง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครองของ

จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ 2 จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               

เขต 29 ตั้งอยูเลขที่ 298 หมู 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต www.secondary29.go.th 

 

http://www.secondary29.go.th/
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โครงสรางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ประวัติความเปนมา 

 อุบลราชธานี ราชธานีแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดชื่อวาเปนเมืองดอกบัวอันมีแมน้ําชีไหล

พาดผานดุจเสมือนเสนชีวิตของชาวเมืองในสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทรทาวคําผง ทาวทิศพรหม  

และทาวก่ํา บุตรพระวอพระตา หนีภัยสงคราม “พระเจาสิริบุญสาร” เจาแหงนครเวียงจันทรเขามาพึ่ง

พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและในสมัยนั้นเมืองอุบลราชธานี ยังเปนเพียง

ชุมชนที่กลุมชนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูที่เวียงดอนกองแขวงจําปาสักเทานั้น ยังไมไดสถาปนาเปน

เมืองอุบลราชธานี จนถึงสิ้นสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน                  

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงคที่จะรวมพลเมืองเพื่อเปนกําลังของประเทศ 

โดยทรงมีพระราชกําหนดวา หากเจาเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพรพลไดมากตั้งเมืองเปนปกแผนมั่นคง  

ก็จะไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนเจาเมือง พระปทุมสุรราช (ทาวคําผง) จึงอพยพครอบครัวไพรพล

จากเวียงดอนกองมาตั้งหลักแหลงบริเวณหวยแจระแม จนตอมาพระปทุมสุรราชสามารถยกทัพปราบ

กบฏไดชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกลาแตงตั้งพระปทุมราชสุริยวงศ 

ครองเมืองอุบลราชธานี และเปนเจาเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ใหยกฐานะบานแจระแม                 

ขึ้นเปน “เมืองอุบลราชธานี” พ.ศ. 2335 และภายหลัง  ไดยายไปตั้งเมืองใหมที่ “ดงอูผึ้ง” อันเปนที่ตั้ง

เมืองอุบลราชธานีในปจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” ตอทายนั้นเปนเพราะวา มีเจาเมืองสืบมาถึง 4 คน 

และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจังหวัดอุบลราชธานี มีฐานะเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งเปนที่ตั้ง

กองบัญชาการมณฑลอีสานมาโดยตลอด จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

ในป พ.ศ. 2468 ไดมีการยุบเลิกมณฑลอุบลราชธานี จึงนับไดวาจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง จนกลายเปนจังหวัดที่มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัดตาง ๆ ของไทยหลายจังหวัด 

ตราประจําจังหวัดอุบลราชธานี   

 

 

 

 

คําขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี 

  “เมืองดอกบัวงาม แมน้ําสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถิ่นไทยนักปราชญ 

ทวยราษฎรใฝธรรม งามล้ําเทียนพรรษา ผาแตมกอนประวัติศาสตร ฉลาดภูมิปญญาทองถิ่น ดินแดน

อนุสาวรียคนดีศรีอุบล” 
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ที่ตั้งอาณาเขต 

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูทางดานตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ                  

อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตรหรือ 575 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ มีเนื้อที่

ประมาณ 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 10.069 ลานไร คิดเปนรอยละ 9.16                     

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันออก ติดตอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศใต ติดตอ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ 

 ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูในบริเวณที่เรียกวา แองโคราช(Korat basin) โดยสูงจาก 

ระดับน้ําทะเล เฉลี่ย ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ํา เปนที่ราบสูงลาดเอียงไป

ทางตะวันออกมีแมน้ําโขง เปนแนวเขตก้ันจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาวมีแมน้ําชีไหล

มาบรรจบกับแมน้ํามูลซึ่งไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่

อําเภอโขงเจียม และมีลําน้ําใหญ ๆ อีกหลายสายไดแกลําเซบก ลําโดมใหญ ลําโดมนอยและมีภูเขา

สลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณชายแดนตอนใตที่สําคัญคือเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักซึ่ง

กั้นอาณาเขตระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา 



 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 จังหวัดอุบลราชธานี อยูในเขตท่ีมีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ยของจังหวัดอื่นๆ 

 ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมเรื่อยไป จนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอวา

ฝนทิ้งชวงในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม แตระยะเวลาการทิ้งชวงมักจะไมเหมือนกันในแตละป  

และในชวงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่นฝนตกชุกบางปอาจมีน้ําทวมแตไมรุนแรงนัก  

 ฤดูหนาว  เนื่องจากเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทําใหไดรับอิทธิพล

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กอนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ําลงตั้งแตเดือนตุลาคมและจะสิ้นสุด

ปลายเดือนมกราคม 

 ฤดูรอน  ถึงแมวาเคยปรากฏบอยครั้งวาอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือน

กุมภาพันธ โดยสวนใหญแลวอากาศจะเริ่มอบอาวในเดือนกุมภาพันธไปจนถึงประมาณตนเดือน

พฤษภาคม ซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยูบางในปลายเดือนเมษายน แตปริมาณน้ําฝนมักจะไมเพียงพอ 

เพาะปลูก นอกจากนั้นลักษณะภูมิอากาศทั่วไป คลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คือ จะมีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในชวงเดือนมกราคม  

ถึงเดือนพฤศจิกายน 
 

ดานการปกครองและประชากร 

 จังหวัดอุบลราชธานี  แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 25 อําเภอ/กิ่งอําเภอ 219 

ตําบล 2,700 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 1,844,669 คน เปนชาย 925,427 คน และหญิง 919,242 
ที่มา : http://www.dopa.go.th/ 

 
 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

ประวัติความเปนมา 

จังหวัดอํานาจเจริญตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทางหางจาก

กรุงเทพมหานคร โดยรถยนตประมาณ 585 กิโลเมตร มีพ้ืนที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161.248  ตารางกิโลเมตร 

แบงออกเปน 7 อํา เภอ/กิ่ งอํา เภอ 56 ตําบล 607 หมูบ าน มีประชากรทั้ งสิ้น 375,380 คน                

ชาย 187,742 คน หญิง 187,638 คน ประชากรสวนใหญอาศัยอยูในเขตพื้นที่ชุมชน อําเภอเมือง

อํานาจเจริญ โครงสรางประชากรเปน ชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสาย

เวียดนามอยูเล็กนอย  
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ตราประจําจังหวัดอํานาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 รูปพระมงคลมิ่งเมือง  เปลงแสงฉัพพรรณรังสี เปลงรัศมีโดยรอบ พระเศียร ซึ่งใหความ

คุมครองชาวเมือง 

คําขวัญประจําจังหวัดอํานาจเจริญ 

 “พระมงคลมิ่งเมือง แหลงรุงเรืองเจ็ดลุมน้ํา งามล้ําถ้ําศักดิ์สิทธิ์  เทพนิมิตพระเหลา                 

เกาะแกงเขาแสนสวย เลอคาดวยผาไหม ราษฎรเลื่อมใสใฝธรรม” 

สัญลักษณประจําจังหวัด 

   ตนไมประจําจังหวัด : ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.) 

   ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกจานเหลือง (Butea monosperma O.Ktze) 

อาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อําเภอเลิงนกทาและจังหวัดมุกดาหาร ที่อําเภอดอนตาล 

ทิศตะวันออก : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝงแมน้ําโขง 

ดานอําเภอชานุมานเปนระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอเขมราฐ 

อําเภอกุดขาวปุน และอําเภอตระการพืชผล 

ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อําเภอปาติ้ว และอําเภอเลิงนกทา 

ทิศใต :  ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อําเภอมวงสามสิบ 
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แผนที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพภูมิศาสตรจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

 โดยทั่วไปจังหวัดอํานาจเจริญเปนที่ลุมมีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย                      

และดินลูกรังบางสวน มีลําน้ําที่สําคัญไหลผาน 3 สาย คือ 

1. แมน้ําโขง 

 2. ลําเซบก 

 3. ลําน้ําเซบาย 

 จังหวัดอํานาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความ

แตกตางของฤดูฝนและฤดูแลงอยางชัดเจน มีชวงกลางวันยาวในฤดูรอนและมีอุณหภูมิสูงตลอดป สภาพ

ภูมิอากาศแบงออกเปน 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต

เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดอืนเมษายน 

ดานการปกครองและประชากร 

จังหวัดอํานาจเจริญ แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 7 อําเภอ 56 ตําบล 607 หมูบาน มี

ประชากรทั้งสิ้น 375,380 คน เปนชาย 187,742 คน และหญิง 187,638ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูใน

เขตพ้ืนที่ชุมชน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ โครงสรางประชากรเปน ชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อ

สายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยูเล็กนอย 

ที่มา : http://www.dopa.go.th/ 
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2. ขอมูลพื้นฐาน 

2.1 ดานการศึกษา 

ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด นักเรียนและหองเรียน ปการศึกษา 2558 

ระดับชั้นที่เปดสอน 
จํานวน 

โรงเรียน 

จํานวน 

นักเรียน 

จํานวน 

หองเรียน 

มัธยมศึกษาตอนตน 81 40,046 1,139 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 81 37,059 1,021 

รวมทั้งสิ้น 81 77,105 2,160 
 

 

ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนจําแนกเปนรายจังหวัด ปการศึกษา 2558 

จังหวัด 
จํานวน 

โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน 

ม.ตน ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 

อุบลราชธานี 59 30,809 28,913 59,722 

อํานาจเจริญ 22 9,237 8,146 17,383 

รวมทั้งสิ้น 81 40,046 37,059 77,105 
 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2558 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 0 – 500 33 

ขนาดกลาง 501 – 1,500 33 

ขนาดใหญ 1,501 – 2,500 8 

ขนาดใหญพิเศษ 2,501 ขึ้นไป 7 

รวมทั้งสิ้น 81 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนเด็กพักนอน พิการ และดอยโอกาส 

 

ที่ ประเภทนักเรียน จํานวน (คน) 

1 พักนอน 853 

2 พิการ 763 

3 ดอยโอกาส 58,983 

รวมทั้งสิ้น 60,599 
 

 

2.2 ดานบุคลากร 

 ตารางที่ 5 แสดงจํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 

ที ่ ประเภท 
เพศ 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง 

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 1 - 1 

2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 3 1 4 

3 ศึกษานิเทศก 5 8 13 

4 กลุมอํานวยการ  5 5 

5 กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย 1 5 6 

6 กลุมนโยบายและแผน 3 3 6 

7 กลุมบรหิารงานบุคคล 4 2 6 

8 กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา - 9 9 

9 หนวยตรวจสอบภายใน - 2 2 

10 ขาราชการกลุมศึกษานิเทศก - 1 1 

11 ขาราชการมาชวยราชการ - 1 1 

12 ลูกจางประจํา - 1 1 

13 พนักงานราชการ - 2 2 

14 พนักงานพิมพดีด - 1 1 

15 พนักงานขับรถยนต 1 - 1 

16 ลูกจางช่ัวคราว 8 7 15 

รวมทั้งสิ้น 26 48 74 
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แยกเปนกลุมสาระ 

 

 

ลําดับที่ กลุมสาระการเรียนรู จํานวนครู 

1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 413 

2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 46 

3 คณิตศาสตร 471 

4 ภาษาตางประเทศ 428 

5 ภาษาไทย 303 

6 วิทยาศาสตร 650 

7 ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป 154 

8 สังคมศึกษา 381 

9 สุขศึกษาพลศึกษา 193 

10 ทุกกลุมสาระ 14 

11 ไมมีกลุมสาระ 165 

12 ไมระบุกลุมสาระการเรียนรู 471 

รวมทั้งสิ้น 3,689 
 

 ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29  ปการศึกษา 2558 

 

 

3. ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา 
3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 

 

กลุมสาระวิชา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

อัง
กฤ

ษ 

สัง
คม

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

คา
เฉ

ลี่ย
รว

ม 

ผลระดับประเทศ 35.2 29.65 38.62 27.46 46.79 59.32 43.14 45.42 40.7 
ผลระดับเขตพ้ืนที ่ 35.21 28.47 37.73 26.38 46.51 59.31 42.29 46.09 40.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ
การงาน

อาชีพฯ
คาเฉลี่ยรวม

ผลระดับประเทศ 35.2 29.65 38.62 27.46 46.79 59.32 43.14 45.42 40.7

ผลระดับพื้นท่ี 35.21 28.47 37.73 26.38 46.51 59.31 42.29 46.09 40.25
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วิชา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)                             

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557

ผล

ระดับประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555, 2556 และ 2557 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลีย่ (X ) ผลป 2555-

2557               

(รอยละของการ

พัฒนา) 

คะแนนเฉลีย่

ระดับประเทศ 

ป

การศึกษา

2555 

ป

การศึกษา

2556 

ป

การศึกษา

2557 

ภาษาไทย 54.11 43.80 35.21 -8.59 35.2 

คณิตศาสตร 26.19 24.39 28.47 4.08 29.65 

วิทยาศาสตร 34.18 36.51 37.73 1.22 38.62 

ภาษาตางประเทศ 27.27 28.77 26.38 -2.39 27.46 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.72 38.63 46.51 7.88 46.79 

สุขศึกษาและพลศึกษา 57.62 58.35 59.31 0.96 59.32 

ศิลปะ 42.81 43.52 42.29 -1.23 43.14 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 76.70 44.32 46.09 1.77 45.42 

เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู 41.95 39.79 40.25 0.46 40.7 
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3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 

 

กลุมสาระวิชา 

ภา
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ศึก
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าน
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เฉ
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ผลระดับประเทศ 50.76 21.74 32.54 23.44 36.53 51.94 34.64 49.01 37.58 
ผลระดับเขตพื้นที ่ 49.23 19.21 31.23 21.04 35.12 50.65 33 47.08 35.82 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพล

ศึกษา
ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

ปการศึกษา 2555 54.11 26.19 34.18 27.27 46.72 57.62 42.81 76.7

ปการศึกษา 2556 43.8 24.39 36.51 28.77 38.63 58.35 43.52 44.32

ปการศึกษา 2557 35.21 28.47 37.73 26.38 46.51 59.31 42.29 46.09

0

20

40

60

80

100

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบปการศึกษา 2555 - 2557
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3.4 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555, 2556 และ 2557 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉลีย่ (X ) ผลป 2555-

2557               

(รอยละของการ

พัฒนา) 

คะแนนเฉลีย่

ระดับประเทศ 

ป

การศึกษา

2555 

ป

การศึกษา

2556 

ป

การศึกษา

2557 

ภาษาไทย 44.66 47.18 49.23 2.05 50.76 

คณิตศาสตร 20.12 17.89 19.21 1.32 21.74 

วิทยาศาสตร 31.83 29.32 31.23 1.91 32.54 

ภาษาตางประเทศ 19.27 21.71 21.04 0.67 23.44 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.04 31.50 35.12 3.62 36.53 

สุขศึกษาและพลศึกษา 53.02 60.10 50.65 9.45 51.94 

ศิลปะ 30.98 27.22 33 5.78 34.64 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 43.62 48.46 47.08 -1.38 49.01 

เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรยีนรู 34.82 35.42 35.82 0.40 37.58 

 

ภาษาไทย คณิตศาตร วิทยาศาตร อังกฤษ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน

ระดับประเทศ 50.76 21.74 32.54 23.44 36.53 51.94 34.64 49.01

ระดับเขตพื้นที่ 49.23 19.21 31.23 21.04 35.12 50.65 33 47.08

0

10

20

30

40

50

60

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557
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ที่มา : ขอมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2557 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพล

ศึกษา
ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

ปการศึกษา 2555 44.66 20.12 31.83 19.27 35.04 53.02 30.98 43.62

ปการศึกษา 2556 47.18 17.89 29.32 21.71 31.5 60.1 27.22 48.46

ปการศึกษา 2557 49.23 19.21 31.23 21.04 35.12 50.65 33 47.08
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบปการศึกษา 2555 - 2557
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2558  

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย 
ผลการดําเนินของโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา/งบประมาณ 

1.คายคุณธรรมนําความ

โปรงใสใจบริการ 

เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียน 

และสํานักงาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา            

เขต 29 จํานวน 65 คนได

ตระหนักถึงคุณธรรมมคีวาม

โปรงใสใจการใหบริการ 

-ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 เขตสุจริตตนแบบ 1 ใน  

10 เขต วันที่ 6 สิงหาคม 2558         

- ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใน

สังกัดดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตบริการ ณ วัดถ้ําพวง  

อ.สองดาว จ.สกลนคร 

6 - 8 สิงหาคม 2558 

งบประมาณ180,000 บาท 

2.พัฒนาบุคลากรใน 

การสรางประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน (ID Plan) 

1.เพื่อใหบุคลกรใน

สํานักงาน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 29จํานวน 100 คนมี

แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

-ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหความรูสูการปฏิบัติ เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน(ID Plan) ณ โรงเรียน

ปทุมพิทยาคม  

เดือนมิถุนายน 2558 

งบประมาณ 80,000 บาท 

3.การจัดทําขอตกลง

(MOU) ความมีคุณธรรม

ความโปรงใสกับบุคลากร

และโรงเรียนในสังกัด 

เพื่อให บุคลากรใน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและโรงเรียนได

ทําขอตกลง ความเปนสุจริต

รวมกับผอ.สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 29  

- ดําเนินการประชุมเพื่อจัดทํา

ขอตกลง (MOU) โรงเรียนสุจริต  

กับผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 29  

ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด 

เดือนมิถุนายน 2558 

งบประมาณ 60,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย 
ผลการดําเนินของโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา/งบประมาณ 

4. การสงเสริมขยาย

เครือขายโรงเรียนสุจริต 

เพื่อใหรอง ผอ.เขต /ผอ.กลุม/

ผูบริหารโรงเรียนสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 ทุกคน มี

ความรูความเขาใจในการ

ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต 

-ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหความรู ความเขาใจ                 

ในการดําเนินงาน สงเสริมขยาย

เครือขายโรงเรียนสุจริต                 

ณ โรงแรมบานสวนคุณตา  

21 มิถุนายน 2558 

งบประมาณ 70,000 บาท 

5. พัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก

สุจริตของโรงเรียนตนแบบ

โรงเรียนสุจริต 

เพื่อใหโรงเรียนดงยางวิทยาคม 

ที่เปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียน

สุจริต ปลูกฝงจิตสํานึกความ

สุจริตในผูเรียนเกิดประโยชน

โดยรวมในการปลูกฝงจิตสํานึก

ของนักเรียนเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต 

-โรงเรียนดงยางวิทยาคม ไดจัด

พัฒนานักเรียน ผานสภานักเรียน 

อบรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึก  

เรื่อง ความสุจริตกับนักเรียน 

10-12 มิถุนายน 2558 

งบประมาณ 50,000 บาท 

6. แลกเปลี่ยนเรียนรูและ

วางแผนการพัฒนา ของ 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

29  

1.เพื่อใหบุคลากรของ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29จํานวน 

60 คน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และวางแผนในการพัฒนา

ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต 

-ดําเนินการอบรมบุคลากร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู และวางแผน

การพัฒนาการดําเนินงาน ณ 

โรงแรมอันนาวานารีสอรท 

จ.มุกดาหาร 

11 - 11 ตุลาคม 2558 

งบประมาณ 80,000 บาท 

7. สรางภาพลักษณของ

องคกร 

เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีของ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน

สุจริต 

- จัดซื้อธงสัญลักษณ 

- ตัดเสื้อเขตสุจริต 

-พัฒนาครโูรงเรียนละ 10 คน 

 

งบประมาณ 129,500 บาท 

8. การนําเสนอผลดําเนิน

โครงการงาน “เขตสุจริต”

งานระดับประเทศ 

เพื่อนําเสนอผลงาน ของ

สํานักงานเขตในระดับประเทศ 

บุคลากร 10 คน เขารวมนําเสนอ

ผลงาน ของเขตตนแบบใน

ระดับประเทศ ณ จังหวัด

เชียงใหม 

3 - 4 กันยายน 2558 

งบประมาณ 100,000 บาท 
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การขับเคลื่อนงานโครงการ ในปงบประมาณ 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                

เขต 29 ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งแรก 

530,000 บาทซึ่งมีทีมงานหลักที่ขับเคลื่อนในกลุมอํานวยการ กลุมนิเทศ และกลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา จนสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

เขารับการประเมินเปนเขตตนแบบเขตสุจริต ซึ่งผลการประเมินที่ไดรับมีรายละเอียด และมีอีกหลาย

ประเด็นที่ตองรวบรวมมาเพ่ือนําสูการปรับปรุง แกไขและพัฒนาใหมีระดับที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

  1. การสรางความตระหนักในความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่หรือมาตรฐานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

2. ขาดการกํากับติดตามในผลสําเร็จของการทํางานหรือบริหารงบประมาณ 

   3. คณะทํางานหรือทีมนําขับเคลื่อนการทํางานยังมีจํานวนนอย 

4. ลักษณะกิจกรรมยังไมครอบคลุมหรือสามารถตอบคําถามตามประเด็นตัวชี้วัดได 

   5. ระบบการเงินการบัญชีและการพัสดุยังขาดประสิทธิภาพสงผลกระทบตอระบบการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและโปรงใส 

เสนอแนวทางการแกไขปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561  

ทีมประสานงานไดวิเคราะหปญหาดังกลาวขางตน และไดนําผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)              

ตามโครงการตนแบบเขตสุจริต และไดนําผลการประเมินดังกลาวเพื่อเขียนโครงการและกิจกรรมมา

พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยของบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. มอบหมายภารกิจชัดเจน มีการลงนาม ขอตกลงในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดภารกิจ มีขั้นตอน

การมีสวนรวมทุกภารกิจของบุคลากร มีปายนิเทศ ปายชื่อของบุคลากร มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ใหกับบุคลากรสํานักงานอยางตอเนื่อง 

 2. มีการประชุมทีมงานขับเคลื่อนโครงการทุกเดือน มีแบบติดตามทั้งภายในและภายนอกมี

บันทึกการปฏิบัติงานรายวัน มีการเชื่อมโยงเขาหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

เนนการประชาสัมพันธภารกิจขององคกรที่รับผิดชอบอยางหลากหลายมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

เดนๆ อยางตอเนื่อง 

 3. ตั้งทีมประสาน ทีมชมรมปองกันและตอตานการทุจริต การกระจายความรับผิดชอบใหแตละ

กลุมหรือบุคคลอยางชัดเจนทั้งโครงการและตัวชี้วัดสรางความตระหนักในการเปนขาราชการที่ด ี

4. มีความสําคัญในกระบวนการวางแผนดําเนินงานมากขึ้น วิเคราะหกิจกรรมกอนไปเสนอ 
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ของบประมาณและใหสอดคลองกับเวลาหรือผลงานที่ดําเนินการเกิดใหเหมาะสม มีการติดตาม

ความสําเร็จตามเปาหมาย ตรวจสอบได 

 5. มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรมและขั้นตอนการดําเนินงานการเงินและพัสดุ มีกลุมสื่อสารที่

รวดเร็วขึ้น มีการติดตามตรวจสอบที่เขมแข็ง โดยหนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 แกปญหาไดทันเวลาทายสุดตองมีการประเมิน วิจัย สรุปรายงาน สรางขวัญกําลังใจ

จากความมุงมั่นจริงใจ และเผยแพรผลงานอยางหลากหลาย เพื่อสรางความภาคภูมิใจ ความตระหนัก

ใหกับบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหคุมกับสวัสดิการที่ราชการใหเราสรางสิ่งดีๆ ตามบทบาทหนาที่

ใหกับประชาชนหรือผูรับบริการ 
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บทที่ 3 

การวิเคราะหองคกรเพื่อนําสูความเปนเขตสุจริต 

 

จากบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานดวย

เทคนิค SWOT (SWOT Analysis)  เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญใน

การดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคตมีหลักการสําคัญคือวิเคราะหจากสภาพการณ 2 ดานคือ 

สภาพการณภายใน และสภาพการณภายนอก ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง         

(รูเรา) วิเคราะหโอกาส อุปสรรค รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจนและ การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ                

ทั้งภายในและภายนอกองคกร จะชวยใหผูบริหารองคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น

ภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกร  และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตางๆ ที่องคกรมีอยู             

ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนิน

ตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป 

การวิเคราะหสภาพตามบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวา 

จุดออน (Weaknesses) หรือขอเสียเปรียบ ไดแก 

 1. บุคลากรมีขอจํากัดในดานตาง ๆ อาจหมายรวมถึงความแตกตางระหวางบุคคล ที่จะตอง

บริหารจัดการใหมีความสามารถทํางานที่เหมาะสมและเกิดศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามสายงานนั้น ๆ  

2. ผูนําขาดการกํากับติดตามงานที่ดี หมายถึง การใชองคประกอบตางๆ ขององคกรรวมกัน               

(รวมทั้งทรัพยากร ระบบ วัฒนธรรม โครงสรางและงานตาง ๆ) ยังไมเปนระบบเพียงพอในการสนับสนุน

ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว 

3. เจาหนาที่ยังใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชนของงานนอย หมายถึง การใชเทคโนโลยียังไมคุมคา 

และระบบขอมูลที่จัดเก็บไมเปนขอมูลสารสนเทศ (Information) และไมสามารถ (Link) สูเครือขายและ

เผยแพรตอสาธารณชนได 

4. ขาดการกํากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานหมายถึง การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความ

เขาใจของบุคลากรในหนวยงาน การกํากับใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามผังการปฏิบัติงานและการให

การสนับสนุนโดยการมีสวนรวมของบุคลากรหรือหนวยงานอื่น ๆและการรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม

เปนระบบและไมมีการเผยแพรสาธารณชนอยางหลากหลาย 

5. ขาดการควบคุมระบบงบประมาณหมายรวมถึง ระบบทะเบียนคุมงบประมาณเปนเครื่องมือ

หนึ่งที่ใชสําหรับติดตามการใชงบประมาณ  วางแผนและประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติงบประมาณ

กอน และหลังการผูกพัน และยอดเงินคงเหลือในงบประมาณไดในทันที ระบบงานแมจะใชสําหรับบันทึก
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ขอมูลการขออนุมัติงบประมาณการตัดยอดเบิกจายและคํานวณยอดงบประมาณโดยการทํางานของ

ระบบทะเบียนคุมงบประมาณดวยนั้นขอมูลงบประมาณที่แตละหนวยงานไดรับการจัดสรรจะถูกนําเขา

เพื่อเปนขอมูลเริ่มตนไวใหแลวในการใชงานระบบทะเบียนคุมงบประมาณจะใชงานผานอินเทอรเน็ต 

6. การมอบหมายภาระหนาที่ไมชัดเจน การมอบหมายภาระหนาที่จะเปนตัวกระตุนสําคัญใน

การพัฒนาศักยภาพการทํางาน การมอบหมายภาระหนาที่ไมชัดเจน หรือไมเหมาะสมกับบุคคลอาจ

สงผลใหกระบวนการทํางานภายในองคกรไมคลองตัว เกิดความลาชา และไมคุมคาในการใชประโยชน

จากทรัพยากรบุคคลภายในองคกร 

7. ขาดการมีสวนรวมอยางจริงจัง เพราะความสัมพันธใหเกิดขึ้นในองคกรเปนความสัมพันธตาม

บทบาทหนาที่  ยังไมมีแบบอยางของความรวมมือและการมีสวนรวม  แบบอยางคานิยมองคกรใหเกิด

พฤติกรรมทางบวกที่จะสงผลดีตอการสรางความรวมมือในองคกร วัฒนธรรมของการแบงปน การให

คําปรึกษาคําแนะนํา การชวยเหลือในการปฏิบัติงานรวมกันรวมถึงชื่นชมกันและกันการใหกําลังใจกันใน

การทํางานสงเสริมทักษะที่จําเปนในการทํางาน ใหเกิดความชํานาญในทักษะงานที่ทําเพื่อพรอมที่จะ

ทํางานในสวนของตนไดอยางราบรื่นและสงเสริมใหพนักงานมีทักษะการสื่อสารการสรางความสัมพันธที่

ดีกับผูอื่นการสรางความแข็งแกรงในองคกร ใหเกิดการถายทอดทักษะการทํางานในสวนตาง ๆ ไดและ

จะดียิ่งข้ึนหากไดรูและเขาใจแนวทางการทํางานในสวนตาง ๆ รูปญหาและอุปสรรคที่มีรวมกันการมีสวน

ผลักดันดานความสัมพันธความรวมมือ การสรางความคิดทางบวกสานสัมพันธที่ดีตอผูอื่นและคอย

ผลักดันคอยชวยใหบรรยากาศในการทํางานรวมกันดีขึ้น การสรางทีมงานอบรม Team Building  

ความเชื่อใจระหวางกันชวยใหการรวมมือประสบความสําเร็จ ความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเห็น

ความสําคัญในหนาที่ที่ทําวามีความสําคัญอยางไรยอมทําใหความรวมมือในการทํางานประสบ

ความสําเร็จ การที่จะบงบอกถึงการมีสวนรวมที่แทจริง นั้นควรจะมีสวนรวมอยางนอยใน 5 ขั้นตอนคือ 

1) รวมในการคนหาและวิเคราะหปญหา 2) รวมในการวางแผน 3) รวมในการลงทุนและ                        

การปฏิบัติงาน 4) รวมในการติดตามประเมินผลและ 5) รวมในผลลัพธที่เกิดขึ้น 

8. ขาดการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกที่ดี การประชาสัมพันธองคกรจึงเปนเรื่องที่มี

ความสําคัญอันดับตนๆ ในการทํางานขององคกรแตละองคกร เราจะสังเกตวา บางหนวยงานทํางาน

หนักมีผลงานมากมายแตไมมีการประชาสัมพันธ ผูคนมักจะไมทราบวาหนวยงานนั้นไดทําอะไรไปบาง 

แตตรงกันขามอีกหนวยงานหนึ่งทํางานนอยกวามีผลงานนอยกวา แตหนวยงานนั้นมีการประชาสัมพันธ

เผยแพรขาวสารออกไปยังสื่อตางๆ หนวยงานนั้นจะเปนที่รูจักของประชาชนและเกิดการยอมรับในที่สุด 

9. มีวัฒนธรรมการทํางานที่ยังเกี่ยงงาน การเก่ียงงานเกิดจากองคกรไมมีระบบการจัดแบงงานที่

ชัดเจนความถี่ถวนที่จะมองเห็นวาลูกนองคนใดสรางผลงานจริง คนใดไมมีผลงานทําใหประเมินผล

ผิดพลาดทํา ใหคนมีผลงานไม ได รั บรางวัลที่ สมควร  ส วนคนผลงานนอยกลับ ได รางวั ล ไป                            
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เมื่อผลการประเมินเปนเชนนี้ คนมีผลงานก็เลิกทํางานเพราะทอใจหันมาเอาดีทางเกี่ยงงานดีกวา สวน

คนที่เก่ียงงานแลวไดดีก็ยิ่งฝกปรือวิทยายุทธการเก่ียงงานใหฉกาจฉกรรจยิ่งขึ้น 

จุดแข็ง (Strengths) หรือขอไดเปรียบ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงระดับบริหารเปนชวงเปลี่ยนผาน คือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เกษียณอายุราชการ จึงมีการทบทวนบทบาทหนาที่ของบุคลากร                 

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อรับนโยบายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คนใหม  

รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานทั้ง 6 กลุมและ 1 หนวย อยางเปนระบบ 

2. บุคลากรทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีได บุคลากรสวนใหญทุกคนมีคอมพิวเตอรและโนตบุค 

ฉะนั้นบุคลากรทุกคนจึงใช เทคโนโลยีในโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อการพิมพ การนําเสนอผลงาน                   

การจัดกระทําขอมูล และการสื่อสารในระบบออนไลนได 

3. มีรูปแบบการทํางานที่ดีมีการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ มีประสบการณปฏิบัติงานที่เปน 

สิ่งเตือนใจที่ดีการปฏิบัติงานที่เปนระบบ และมุงผลสัมฤทธิ์ทําใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบ มีวงจร

คุณภาพในการทํางานและมีการสรุปรายงาน 

4. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพผูนําและหัวหนางานที่รับผิดชอบได

วางแผนและดําเนินการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

5. มีคณะบุคคลที่เขมแข็งพรอมสนับสนุนคือ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ,  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ อนุกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหการสนับสนุนและรวมเปนคณะติดตาม ประเมินผลโครงการ รวมทั้ง               

ความพึงพอใจของผูรับบริการระดับโรงเรียน 
 

โอกาส (Opportunities) ที่จะดําเนินการได 

1. สังคมชุมชนผูรับบริการมีการตรวจสอบที่หลากหลายทั้งจากการสอบถาม การสัมภาษณ  

การประเมิน รวมทั้งการใหขอมูลผานระบบออนไลน เชน เว็ปไซต  , ไลน , เฟสบุค 

2. สังคมไดรับทราบผลการดําเนินงานที่ถูกตอง และไมยอมรับการทุจริตมากขึ้นจากสื่อสังคม

ตาง ๆ โดยการสงผานขอมูลในขอ 1 เปนการปองปรามไมใหเกิดการทุจริตรวมทั้งการปลูกฝงการสุจริต

ทั้งในระดับโรงเรียน , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประชาชนในชุมชนที่ตั้งโรงเรียนและสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

3. นโยบายของรัฐบาลชัดเจน และมีงบประมาณสนับสนุนเนื่องจากเปนนโยบายระดับประเทศ

และทั่วโลกมีการรณรงคการทุจริตคอรัปชั่น หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจึง

ดําเนินการตามนโยบายอยางเขมแข็ง 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1 %E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A
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4. มี โรงเรียนที่ เขมแข็งพรอมสนับสนุนมี  10 โรงเรียนตนแบบโรงเรียนสุจริต  ดังนี้  

1) โรงเรียนดงยางวิทยาคม 2) โรงเรียนหนองบอสามัคคีวิทยา 3) โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                         

4) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 5) โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 6) โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 

7) โรงเรียนนาจะหลวย 8) โรงเรียนพะลานวิทยาคม 9) โรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม                                

10) โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 

5. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานและการสื่อสารที่รวดเร็วมี Application ตาง ๆ เชน 

Goolgle app.  Microsoft , Facebook , Instagram , Twitter , LINE , You Tube , Google 

chrome , Google Maps , Camera360 Ultimate , Whatsapp , Gmail , ฯลฯ 
 

อุปสรรค (Threats) ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินการขององคกร 

1. คานิยมการยอมรับคน วัตถุ และความใกลชิดกันมากกวาคุณธรรม จากงานวิจัยของ TDRI 

โดย รศ.วิรัช  นิภาวรรณ พบวา คานิยมการยอมรับคน วัตถุและความใกลชิดทําใหเกิดลักษณะอุปนิสัยที่

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 30 ประการ  

2. สถาบันการเงินเปดโอกาสใหมีหนี้สินมากขึ้น ดวยหลักประกัน มีประเด็นพิจารณาชื่อเสียง

ของผูขอสินเชื่อตลอดจนชื่อเสียงของผูค้ําประกันรวมทั้งชนิดของหลักประกัน สามารถยืดหยุนไดตาม

ประเภทของสินเชื่อ 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่คอนขางบอยของภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพื้นฐานไดกําหนดแผนการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1) แนวทางยุทธศาสตร

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการปฏิรูปการเรียนการสอนปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพและปฏิรูประบบ 

การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาการอานออกเขียนไดเพื่อพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางการพัฒนา

สมองที่มีแผนการดําเนินงานที่สําคัญ คือ Brain-Based Learning การแจกลูกสะกดคํา การสอนเสริม

การใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมดวยระบบ DLTV การจัดทําหนังสือสื่อ/นวัตกรรม             

การแกปญหาการอานเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้น 3) การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                     

ขั้นพืน้ฐาน โดยจะมีการปรับปรุงทั้งหลักสูตรระยะเรงดวนคือ การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการเวลา

เรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผูเรียนและการปฏิรูปหลักสูตร                

ทั้งระบบโดยคํานึงถึงกรอบทิศทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่

จะตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการรวม ทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนแมบทเทคโนโลยีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 

ที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญคือผลสอบ O-NET รวมทั้ง NT และ PISA โดยนํางานวิจัยหลักสูตรมาใชเพื่อกําหนด

กรอบการพัฒนาหลักสูตรดวย 

จากการวิเคราะหบริบทดังกลาว สะทอนใหเปนถึงผลของการบริหารจัดการองคกรที่มีจุดออน

ทางดาน คน ระบบการควบคุม ตรวจสอบ วัฒนธรรมคานิยมขององคกรและอุปสรรคที่เกิดจากชองวาง
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ของการบริหารความชัดเจนนโยบายภาครัฐ  คานิยมการยอมรับของสังคม หรือองคกรใน                

การพัฒนาองคกร  จึงจําเปน จะตองใชจุดแข็งที่มีคอนขางนอยผนวกกับนโยบายเอาจริงเอาจังของ

รัฐบาลและความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงสามสารถกําหนดแนวทางเปนกลยุทธ 

1. สรางทีมประสานขับเคลื่อนที่มีพลัง 

2. พัฒนาคุณธรรมความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดของบุคคล 

3. เนนนําเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารที่ดี 

4. พัฒนาวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

5. สรางการมีสวนรวมและแรงจูงใจในการทํางานที่ดีเพ่ือองคกร 
 

พันธกิจ 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่ราชการตามระเบียบและกฎหมาย บนการดํารงตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ 

เปาหมาย 

 ผูรับบริการพึงพอใจในการใหบริการบนพื้นฐานคุณธรรมและความโปรงใสของบุคลากรทุกคน 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรตนแบบของความมคีุณธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด (EB1-EB11) 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA) แบงเปน 5 ดัชน ีดังนี้ 

1. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวน

ไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง

ประจักษ (Evidence - based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน   

2. ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือ                      

ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

3. คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrityin Service Delivery) ประเมินจาก

การรับรูของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) 

บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 
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5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

ตัวชี้วัด ไดจัดทําเปนเครื่องมือในการประเมิน 3 แบบ คือ  

1.  สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงาน (Internal Integrity & Tramsparency Assessment : IIT ) 

2. สําหรับบุคคลภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : EIT) 

3. สําหรับหนวยงาน (Evidence - base Integrity & Transparency Assessment : EBIT)  

จากเครื่องมือในการประเมิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ยังไดนําแบบ 

EBIT เปนหลักในการพัฒนาโดยบูรณาการบุคลากร งาน  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อใหสอดคลองตามแบบ EBIT 
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แผนพัฒนาการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 3 ป  

(ประจําปงบประมาณ 2559 – 2561) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ  

(งบประมาณ/บาท) ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด 

2559 2560 2561 

1 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               

เขต 29 รวมใจสูเสนชัยเขตสุจรติ   

     เปนการบริหารโครงการเขตสจุริต

เพื่อใหการทํางานมีความตอเนื่องโดย 

การศึกษาดูงาน  ทําขอตกลงกับบคุลากร  

ขับเคลื่อนโดยทีมประสานเพื่อตอตาน  

การจัดทําแผน และการจัดประชุม 

205,000 200,000 210,000 กลุมอํานวยการ 
EB4, EB6, 

EB5, EB11  

2 

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ทํางานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     มีการจําลองการประเมินITA เพื่อ

ปรับปรุงแนวการทํางานเชิงประจกัษของ      

เขตพื้นที่การศึกษาผูทรงคุณวุฒ ิ

50,000 60,000 70,000 กลุมนโยบายและแผน EB8, EB9 

3 

คุณธรรมนําทาง สรางความโปรงใส                

ใสใจบริการ สานสมัพันธสถานศึกษา 

     พัฒนาดานการปฏิบัติดานคุณธรรม 

จริยธรรมอันดีงาม  สรางแรงจูงใจ อยาง

เปนรูปธรรม ใหกับบุคลากร โดยจดั

บรรยากาศในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

89,000 100,000 110,000 
กลุมสงเสริม             

การจัดการศึกษา 
EB9, EB10 

4 

ประชาสมัพันธโครงการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา "ปองกันการทุจริต" 

 (ภายใตชื่อเขตสุจริต) 

    สรางบรรยากาศการเรียนรูความเปน

เขตสุจริตทั้งวิธีคิดและพฤติกรรม โดยเนน

การสื่อสารการสรางชองทางของ

ผูรับผิดชอบที่เช่ือมโยงกับการ

ประชาสมัพันธในภาพรวม การสราง

แรงจูงใจผานสื่อเทคโนโลยี  มัลตมิีเดีย  

สื่อสารมวลชน  เอกสารแนะนําตางๆ 

50,000 60,000 70,000 กลุมอํานวยการ EB7 



31 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ (บาท) 

(งบประมาณ/บาท) ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด 

2559 2560 2561 

5 

เสรมิสรางความรูความเขาใจดานวินัย

ปองกันและตอตานการทุจรติในสาํนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   

   ใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใหความรู  

การประเมินคณุธรรมจริยธรรมดวยตนเอง 

จากบทเรียน หรือ 

50,000 50,000 60,000 กลุมบริหารงานบุคคล EB8, EB9 

6 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม 

โครงการพัฒนาสํานักงานสูมาตรฐาน 

เขตสุจริต 

   เนนการสรางความตระหนักในวฒันธรรม

การทํางานที่มุงเนนความสําเรจ็ของการ

ทํางานในหนาที่ความรับผดิชอบและความ

กลาหาญเชิงจริยธรรมในจัดทํา การเผยแพร

ประชาสมัพันธผลงานในเชิงวิชาการสู

สาธารณชนได 

60,000 170,000 180,000 ทีมประสานงาน EB1, EB11 

 รวม 504,000 640,000 700,000   
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กลยุทธ : สรางทีมประสานขับเคลื่อนที่มีพลัง 

โครงการที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รวมใจสูเสนชัยเขตสุจริต 
 

กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 - 2560 

ปงบประมาณ 

(งบประมาณ/บาท) ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

1.1 ศึกษาดูงาน

แลกเปลีย่นเรยีนรู

หนวยงานที่ประสบ

ความสําเร็จ 

65,000 60,000 70000 รอยละของทีมบริหาร 

และทีมประสานงาน 

สพม.29 เขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

90 100 100 

1.2 ประชุมจัดทํา

ขอตกลงและกําหนด

แนวทางการ

ปฏิบัติงาน และการ

จัดทํา MOU 

50,000 50,000 50,000 รอยละของบุคลากร 

สพม.จัดทําขอตกลง

และกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงาน

และการจัดทํา MOU  

100 100 100 

1.3 จัดทําแผนปฏิบัติ

การและเตรียมความ

พรอมกอนรับการ

ประเมิน 

50,000 50,000 50,000 รอยละของบุคลากร

สพม.29 ที่มีสวนรวม

เตรียมความพรอม

กอนรับการประเมิน 

90 100 100 

1.4. สนับสนุนการ

จัดตั้งคณะกรรมการ

ตอตานการทุจริต 

30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งการรวมกลุม 

ของขาราชการและ

บุคลากรในการตอตาน

การทุจริต 

1 1 1 

1.5 การประชุม

คณะกรรมการ

ประสานงาน

ขับเคลื่อนโครงการ 

10,000 10,000 10,000 - จํานวนครั้งการ

ประชุมตดิตาม

ความกาวหนา

ขับเคลื่อนโครงการ 

 

3 5 7 

รวม 205,000 200,000 210,000     

 

 

 

 

 



33 

 

กลยุทธ :  พัฒนาวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผมสัมฤทธิ์ 

โครงการที่ 2 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    

 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559-2561 

ปงบประมาณ 

(งบประมาณ/บาท) ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

2.1 จัดตั้งคณะกรรมการ 

ประเมินความพรอม

สรางความเขาใจ

บคุลากร ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก             

7 คน 

3,000 3,000 3,000 - จํานวนครั้ง        

การประเมินความ

พรอมรับการ

ประเมินของ

บุคลากร 

1 2 3 

2.2 การประชุมจัดทํา

และสรางความเขาใจ

โดยผูทรงคุณวฒุิและทีม

บริหารสํานักงาน 

3,000 3,000 5,000 - จํานวนครั้งใน           

การประชุม 

1 2 3 

2.3กลุมนําเสนอผลงาน

การดําเนินงาน 

เพื่อรับการประเมิน 

34,000 34,000 40,000 -รอยละจํานวน

บุคลากร สพม.29  

รวมนําเสนอผลงาน 

80 85 90 

2.4 สรุปผลการประเมิน 

สะทอนผล มอบเกียรติ

บัตร 

6,000 6,000 6,000 - รอยละของ

บุคลากร สพม.29  

ที่ไดรับคัดเลือก 

80 85 90 

2.5 ประชุมสรุปการ

ทํางาน รายงานการ

ดําเนินงานและจัดทํา

เอกสารเผยแพร 

14,000 14,000 16,000 รอยละของบุคลากร 

สพม.29 มีจิตสํานึก

คณุธรรม จริยธรรม

ตามคุณลักษณะ  

เขตสุจริต 5 ประการ 

80 85 90 

รวม 60,000 60,000 70,000     
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กลยุทธ  : พัฒนาคุณธรรมความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดของบุคคล 

โครงการที่ 3 คุณธรรมนําทาง สรางความโปรงใสใสใจบริการ สานสัมพันธ สถานศึกษา 

 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558-2560 

ปงบประมาณ 

(งบประมาณ/บาท) 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 

3.1 พัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

  3.1.1อบรมพัฒนา

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

โดยใชคายคุณธรรม            

3 วัน 

 3.1.2เสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(หลักสูตรคุณธรรม 20 

ชั่วโมง) 

 3.1.3 ศูนยการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม 

เขตสุจริต สพม. 29 

 

89,000 100,000 110,000 รอยละของขาราชการ

และบุคลากรทางการ

ศึกษา สพม.29 ที่ผาน

หลักสูตรการฝกอบรม  

90 95 100 

จํานวนศูนยเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม 

เขตสุจริต  

สพม.29 

1 1 1 

รวม 89,000 100,000 110,000     
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กลยุทธ  : นําเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารที่ดี 

โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา" 

                ปองกันการทุจริต" (ภายใตชื่อเขตสุจริต) 
 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559-2561 

ปงบประมาณ 

(งบประมาณ/บาท) 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ

วิเคราะหผลการ

ดําเนินงานเพื่อนาํเสนอผล

การดําเนินงานผาน

กิจกรรมประชาสัมพนัธ 

6,000 6,000 6,000 จํานวนครั้ง          

การประชุม

คณะกรรมการ 

ดําเนินงาน 

6 6 6 

1.2 จัดทําปายเขตสุจริต,

จัดทําวารสาร, VTR, แผน

พับ, จุลสาร  

10,000 10,000 15,000 - จํานวนชองทางใน

การเผยแพร

ประชาสัมพนัธ

โครงการ 

6 7 8 

1.3พัฒนา Websiteเขต

สุจริต สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

15,000 15,000 15,000 

1.4 กิจกรรม

ประชาสัมพนัธผานเสียง

ตามสายสํานักงานเขต

พื้นที่,รายการทีวี, วิทยุ

ชุมชน,สื่อสังคม ฯลฯ 

14,000 14,000 14,000 

1.5. ผลิตสื�อ/คลิป/เพลง/

โฆษณา 

 

0 10,000 10,000 

1.6 ประชุมสรุปการ

ทํางาน รายงานการ

ดําเนินงานและจัดทํา

เอกสารประชาสัมพันธ  
 

5,000 5,000 10,000 

รวม 50,000 60,000 70,000     
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กลยุทธ  :  พัฒนาคุณธรรม ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดของบุคคล 

โครงการที่ 5 เสริมสรางความรูความเขาใจดานวินัยปองกันและตอตานการทุจริตในสํานักงาน               

        เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.

2559-2561 

ปงบประมาณ 

(งบประมาณ/บาท) 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 

5.1 พัฒนาบุคลากรให

ความรูเรื่องวินัย

ผลประโยชนทับซอน

และแนวทางการพัฒนา

ตอตานการทุจริตทุก

รูปแบบ โดยสราง 

Website ที่มีการสื่อสาร

แบบสองทาง  

50,000 50,000 60,000 รอยละของ

บุคลากร 

 สพม.29  

มีจิตสํานึก 

คุณธรรม จริยธรรม 

ตามตัวชี้วัด

ประมวลจริยธรรม 

62 75 75 

5.2 สรางเกณฑประเมิน

ตนเอง Online Self-

discipline เพื่อฝกและ

ควบคุมตนเองใหมีความ

ประพฤติ การปฏิบัติที่ดี 

และมีการปรับปรุงตัวเอง

อยางตอเนื่อง สามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดโดยใช

ตัวชี้วัดตามประมวล

จริยธรรม 

5.3 การบันทึกการทํางาน

และใหมอบเกียรติบัตร

บุคลากรทีป่ฏิบัติภารกิจ

ไดตามตัวชี้วัดตาม

ประมวลจริยธรรม 
 

รวม 50,000 50,000 60,000     
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กลยุทธ :  สรางการมีสวนรวมและแรงจูงใจในการทํางานที่ดีเพื่อองคกร 

โครงการที่ 6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสํานักงานสูมาตรฐานเขตสุจริต 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.

2559-2561 

ปงบประมาณ 

(งบประมาณ/บาท) 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 

1. รวบรวมขอมูลและจัด

กระทําขอมูล 

10,000 10,000 10,000 -รอยละของ

ผูรับผิดชอบแตละ

กิจกรรมท่ีมีขอมูล

ครบถวนสมบูรณ 

98 99 100 

2. การแสดงนิทรรศการ 

และนําเสนอผลงานเขต

สุจริต 

30,000 100,000 100,000 -รอยละของ

บุคลากร 6 กลุม

รวมจัดนิทรรศการ 

และนําเสนอผลงาน

การดําเนินงานตาม

โครงการเขตสุจริต 

90 95 100 

3. สรุปผลรายงานผลการ

ดําเนินโครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ปองกันกัน

การทุจริต”(ภายใตชื่อเขต

สุจริต) 
 

20,000 60,000 70,000 -จํานวนครั้งในการ

นําเสนอผลการ

ดําเนินงานโครงการ

ระดับเขตพื้นที่

การศึกษาและ

ระดับประเทศ 

1 1 1 

รวม 60,000 170,000 180,000     

จากแผนพัฒนาการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 3 ป           

(ประจําปงบประมาณ 2559 – 2561) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สูความเปนเขต

สุจริตที่สมบูรณแบบโดยการปรับกระบวนการคิด ความพรอมรับผิด  ความโปรงใส และการมีจิตอาสา

ทําเพื่อพัฒนาคุณภาพในสวนรวม มีกรอบการขับเคลื่อนลงสูการปฏิบัติ 6 โครงการที่สนองตอบตัวชี้วัด 

43 ตัว ในการประเมิน ITA (Integrity & Transparency Assessment)  ของหนวยงาน  ซึ่งจะเปนภาพ

ความยืดหยุนในรายละเอียดกิจกรรมที่สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในองคกร  สามารถปรับปรุง

แผนปฏิบัติงานแตละปได  สําหรับงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก สพฐ. ในแตละปงบประมาณ

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล   
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บทที่ 4 

แนวการดําเนินงานป 2559-2561 
 

รัฐบาลมีนโยบายที่มุงใหบุคลากรขององคกรทุกภาคสวนไดปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

ความโปรงใส เพื่อเปนพื้นฐานที่นําสูการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน ไดรวมกันจัดทําโครงการ“เขตตนแบบสุจริต” ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยคัดเลือก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพรอมเขารวมโครงการนํารองหรือเปนเขตตนแบบ จํานวน 10 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ก็ไดรับการพิจารณา

ใหเปนเขตหนึ่งที่เขารวมโครงการนี้  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการพรอมกับไดรับ                  

การประเมินและผานการประเมิน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence-based Integrity 

&Transparency Assessment (EBIT) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยคณะกรรมการที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ง  ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29                    

ไดวิเคราะหการทํางานในปที่ผานมาใหสอดคลองกับบริบทขององคกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559             

จึงมีกลยุทธการทํางาน และจัดทําโครงการเสนอของบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 6 โครงการในวงเงิน 640,000 บาท รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการทํางานโครงการอื่น

ใหสอดรับกัน ที่สามารถสนับสนุนคุณธรรม ความโปรงใส ตามตัวชี้วัด11 ขอ(EB1-11) และพัฒนา

กระบวนการทํางานจากพ้ืนฐานการทํางานองคกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ดังตอไปนี ้

EB 1-3 เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังและเปดเผยตอ

สาธารณชน เปนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางดีที่สุด โดยเจาหนาที่จะมีการทบทวนระบบ                   

มีการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง มีปรับปรุงคูมือเอกสารขั้นตอนการทํางานการเงินการบัญชีพัสดุและ

สินทรัพยมีการเผยแพรเอกสารมีการสรุปงบประมาณนําเสนอทุกเดือนมีการสํารวจความพึงพอใจใน               

การทํางานของบุคลากรไดจัดงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สนับสนุน

เพื่อจัดกิจกรรมสําหรับขับเคลื่อนจัดทําขอมูลใหชัดเจนเปนระบบ(ผูรับผิดชอบหลัก: กลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย) 

EB4-7 มีความสัมพันธกันทั้ง 4 ตัวชี้วัดหลัก ในการนําภารกิจหลักของสํานักงานเพื่อมอบหมาย

ภารกิจหลักใหบุคลากรสํานักงานแตละคนตามคําสั่งมอบหมายการทํางาน ซึ่งผูรับผิดชอบจะจัดทําคูมือ

และข้ันตอนการทํางานทุกคนรวมเปนของกลุม มีการทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน มีบันทึกการปฏิบัติงาน   



39 

 

มีการรายงานผลมีการลงนามบันทึกขอตกลง MOU กับทุกคน มีการจัดกระบวนการมีสวนรวมคิด 

วางแผน ดําเนินงาน กํากับติดตามประเมินผลและรวมปรับปรุงทบทวน ตลอดทั้งมีการสรางชองทาง  

การประชาสัมพันธงานของตนเองหรือภารกิจหลักนั้นๆ มีการสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคกร              

อีกทั้งมีการสํารวจออนไลนจากผูรับบริการเพื่อการประเมินความพึงพอใจบุคคลการ เชน งาน DLIT     

งานเขตสุจริต งานยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต งานสอบบรรจ ุงานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานระบบการสื่อสารของสํานักงาน งานตรวจสอบภายใน เปนตน (ผูรับผิดชอบหลัก : บุคลากรทุกคน

และทุกกลุม) 

EB 8 เกี่ยวกับคูมือและขั้นตอนการรองเรียน มีชองทางที่ชัดเจนทาง Line หนังสือ ฯลฯ                 

มีการกํากับผลการตอบ สรุปรายงานขอมูลการรองเรียนเผยแพรประชาสัมพันธอยางเหมาะสม                 

ตลอดทั้งนําเอาระบบการเทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน มาเสริมสรางเปนแบบเรียนรูวินัย คุณธรรม

จริยธรรม แบบประเมินตนเองทางดานคุณธรรมจริยธธรรม รวมทั้งการสํารวจความพึงพอใจ

(ผูรับผิดชอบหลัก:งานนิติกร) 

EB9 จัดทําคูมือประมวลจริยธรรม ผลประโยชนทับซอน มีการประมวลจริยธรรมสําหรับ

บุคลากรทุกคน ประชุมอบรมทางวินัยและใหความรูกับบุคลากร การปรับปรุงหองพัฒนาบุคลากร            

ดานคุณธรรม จริยธรรม การฝกสมาธิ  มีหลักสูตรและเกณฑการประเมินที่ชัดเจน ปรับปรุงขั้นตอนและ

เอกสารการจัดซื้อจัดจาง  มีคณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอน มีการจัดกิจกรรม                        

การประชุมสัมมนา จัดทําเกณฑประเมินตนเอง Online ตามตัวชี้วัดประมวลจริยธรรม การบันทึก                  

การปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มอบรางวัลเสริมแรง ผูรับผิดชอบหลัก :    

กลุมงานบริหารงานบุคคล, กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผล                    

การจัดการศึกษา) เนนวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลหวังผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องหลังการทํางานนั้น 

EB10 วิเคราะหแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ

2560 ซึ่งมีการวิเคราะห SWOT เกิดกลยุทธขับเคลื่อนและมาตรการนําสูการปฏิบัติโดยมีทีมประสาน 

การทํางาน  และกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน นําเอาทีมประสานงานและเทคโนโลยีการสื่อสาร             

มาเปนกลไกการขับเคลื่อนมีการกํากับควบคุมการทํางานสอดรับกับแผนที่กําหนดไว มีการสํารวจ

ประเมินการใหบริการตามแบบ สพฐ. (ทางออนไลน) ประชุมทีมงานทุกเดือนและมีการบูรณาการ               

งานบุคคลรวมกันซึ่งสอดคลองกับความสําเร็จของตัวชี้วัด มีการติดตามประเมินและสรุปรายงานใน                     

เชิงวิชาการ     การทํางานอยางตอเนื่อง มีการสรุปประมวลผลและนําสูการเสนอผลการปฏิบัติงาน               

ทุกระดับ(ผูรับผิดชอบหลัก: ทีมประสานงาน) 
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EB11 มีการตั้งทีมประสานเพื่อการปองกันการทุจริตฯ เพื่อรวมกลุมการทํางานรวมกันมีกําหนด

วาระ/รายงาน มีการประเมิน ITA โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีการสํารวจความคิดเห็นในปญหา 

การทํางาน และการติดตามประเมินผูรับบริการโดยองคคณะบุคคล เพื่อนําสูการปรับปรุงอยางเปน

รูปธรรม (ผูรับผิดชอบหลัก: ทีมประสานงาน) 

 จากการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence –Based 

Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ขางตนเชื่อวาจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของ

ทุกคนในองคกรใหมีทิศทางของความมีคุณธรรมและความโปรงใสที่ชัดเจน สามารถที่จะสนับสนุนหรือ

ตอบคําถาม ความเปน “เขตสุจริต” ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ภาพหรือสิ่งที่ชี้ถึงความสําเร็จในการทํางาน

ไดแก การมีสวนรวมของบุคลากรในการคิดทํางาน อยางมีเหตุมีผล มีคุณธรรม โปรงใส มองประโยชนที่

จะเกิดในภาพรวมมากขึ้นมีการวางแผนปฏิบัติการที่ถูกตองตามหลักวิชา ครอบคลุมและชัดเจนบน

พื้นฐานการมุงผลสัมฤทธิ์ บุคลากรมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนที่สอดคลองกับเวลา 

โปรงใสและเปาหมายของกิจกรรมรวมทั้งสามารถยืดหยุนแตคงเปาหมายความสําเร็จไดม ี               

การกํากับติดตาม เรงรัด สรุปรายงานตามตัวชี้วัดไดอยางชัดเจนและ มีการนําผลการปฏิบัติงาน                 

ประชุมหารือ สรุปวิเคราะห  นําสูการปรับปรุงแกไขระหวางทํางานหรือสิ้นปงบประมาณ 
 

ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงาน  

1. ภาวะผูนํา ทุกระดับ ยังไมเปนแบบอยางที่ดีในการขับเคลื่อนที่ สรางแรงจูงใจและมีทิศทาง 

ที่ถูกตอง 

2. ผูรับผิดชอบ ยังไมชัดเจน ทั้งความรูความเขาใจ บทบาทหนาที่และการนําสูการปฏิบัติ 

3. วัฒนธรรมการทํางาน ที่มีการทํางานยังขาดเปาหมายความสําเร็จ การมีสวนรวม วินัยและ

การอุทิศตน  

4. การกํากับติดตาม ขาดการทําตัวชี้วัดความสําเร็จและ กํากับติดตามในงาน เพื่อนําสู               

การปรับปรุงพัฒนา อยางตอเนื่อง 

5. การวางแผน ยังขาดกระบวนการทํางานที่ครบถวน โดยเฉพาะเวลาและการเริ่มวางแผน

รวมกัน ตลอดท้ังการนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง  

1. กําหนดนโยบายการทํางานใหชัดเจน มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหชัดเจนเปน

แบบอยางท่ีดี  สรางแรงจูงใจหลายรูปแบบรวมทั้งกํากับติดตามดวยตัวเองอยางตอเนื่อง  

2. ตั้งคณะกรรมการประสานงานจากบุคลากรในกลุมตางๆของเขตพื้นที่ รวมทั้งมอบหมาย

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในแตละงานโครงการไวอยางชัดเจน  

3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานโดยการปรับแนวคิดสรางสรรคการทํางานแบบมีสวนรวม

คุมผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคกรเกิดความรักองคกรรวมทั้งมีการประเมิน และยอมรับผล                    

การประเมิน ตนเองในดานคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  

4. การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและมีการประเมินผลการทํางาน              

การสรุปสะทอนผลนํามาปรับปรุงการนําเสนอผลงานของรายบุคคลและกลุม รวมทั้งมีการประเมินผล

การทํางานดวย  

5. จัดระบบการวางแผนที่ดีโดยมีการวิเคราะหบริบทวางกลยุทธและการทํางานและมีการกํากับ

ติดตามรวมกัน 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

(ภายใตชื่อเขตสุจริต) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ที่ กิจกรรมกํากับติดตาม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 ศึกษาและรับทราบเนื้อหารายละเอียดของ

โครงการการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ตุลาคม-ธันวาคม 

2558 

คณะทํางานโครงการ  

2 เขียนโครงการยอยเพ่ือสนองนโยบาย

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล 

 

มกราคม-มีนาคม 

2559 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

3 จัดทําแผนปฏิบัติการ ติดตามการ

ดําเนินงานแตละโครงการใหเปนไปตาม

กิจกรรม ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน

(ระยะที่ 1) สรุปผลการดําเนินงานระยะที่

1 

 

มีนาคม 2559 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ

และคณะกรรมการ

ติดตาม 

 

4 ติดตามการดําเนินงานแตละโครงการให

เปนไปตามกิจกรรม ระยะเวลาที่กําหนดไว

ในแผน ระยะที่ 2 และรายงานผล

ยอนกลับเจาของโครงการ 

 

เมษายน-มิถุนายน 

2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ

และคณะกรรมการ

ติดตาม 

 

5 ติดตามการดําเนินงานแตละโครงการให

เปนไปตามกิจกรรม ระยะเวลาที่กําหนดไว

ในแผน ระยะที่ 3 และรายงานผลการ

ดําเนินโครงการ และทบทวนกระบวนการ

สูความสําเร็จของโครงการโดย

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

กรกฎาคม -กันยายน 

 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ

และคณะกรรมการ

ติดตาม 

 

6 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล 

 

 

15-30 สิงหาคม

2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

การดําเนินการตามโครงการเขตสุจริต 
.......................................................... 

จากการสํารวจความคิดเห็นผูตอบแบบสํารวจเปนชาย45.9% หญิง  54.1% เปนบุคลากรใน 

โรงเรียนทุกขนาด ทั้ง 8 สหวิทยา บุคลากรจํานวน73.8% เคยติดตอราชการกับเขตในชวง 2 ปที่ผานมา

5 ครั้งขึ้นไป และจํานวน 82% ปฏิบัติงานอยูใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29

มากกวา 3 ป มีทั้งตําแหนงผูบริหาร 21.7% ขาราชการครู 70.5% พนักงานราชการ2.5% ครูอัตราจาง 

2.9% และอื่นๆ 2.5% โดยเคยติดตอราชการกับกลุมงานตางๆเรียงลําดับจากมากไปนอยคือการเงิน 

80.7% บริหารงานบุคคล  66.4% อํานวยการ  56.1% สงเสริม  40.2% นิเทศ  36.5% นโยบายและ

แผน  35.7% ตสน.  15.2% และอื่นๆ 1.6%  

 

ประเด็นคําถาม 

รอยละการตอบ 

ไมชัดเจน คอนขางไม

ชัดเจน 

คอนขาง

ชัดเจน 

ชัดเจนมาก 

 

Q1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา มีการใหขอมูลเกี่ยวกับ

หนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ

ชัดเจน หรือไม 

18.4% 43.4% 34% 4.1% 

Q2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา มีการเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับการใหบริการตางๆ เชน 

กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับและ

สถานที่ใหบริการชัดเจน หรือไม  

27.9% 43.4% 24.6% 4.1% 

Q3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษามีการเปดเผยขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการตาง ๆ 

ชัดเจน หรือไม 

33.2% 45.9% 18% 2.9% 

Q4. เจาหนาที่ของ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา ไดใหขอมูล

เกี่ยวกับการใหบริการ เชน ขั้นตอน 

แบบฟอรม คาธรรมเนียม(ถาม)ี และ

เอกสารประกอบอื่นๆ ชัดเจนหรือไม 

28.4% 43.6% 24.7% 3.3% 
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สวนที่ 1 ความคิดเห็นดานคุณธรรมการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในรอบ 1 ปที่

ผานมา 

 Q5. ชองทางสื่อสารที่ชวยใหทานเขาถึงขอมูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได

สะดวก  

 ชองทางที่เขาถึงขอมูลไดมากที่สุดคือ เว็บไซตของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

89.8% ,สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เชน Facebook, Line, Twitter 54.5% , เจาหนาที่ของ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา30.3% ,เอกสารเผยแพรของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา24.2% ,บอรด/ปายประชาสัมพันธของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา15.2% 

และชองทางอ่ืนๆ6 2.5% ตามลําดับ 

 Q6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม

หรือไม 

 ระยะเวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหบริการแลวเสร็จ สวนมากจะคอนขาง

ชา คือ 51.6% รองลงมาคือชามาก  28.3% คอนขางเร็ว 19.7% และเร็วมาก 0.4% ตามลําดับ 

 Q7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติหรือไม 

 การใหบริการของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบวา มีการเลือกปฏิบัติบางมาก

ที่สุดคือ 52% รองลงมาคือ คอนขางไมเลือกปฏิบัติ 23% เลือกปฏิบัติอยางชัดเจน 12.7% และไมเลือก

ปฏิบัติ  12.3%  

 Q8. ทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาในระดับใด 

 ความพึงพอใจตอการใหบริการ พบวา ไมคอยพึงพอใจ  42.2% คอนขางพึงพอใจ  36.5% ไม

พึงพอใจ  17.6% และพึงพอใจมาก 9 3.7%  

 Q9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีชองทางการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับ               

การใหบริการที่สะดวกมากนอยเพียงใด 

 ความสะดวกของการใหบริการพบวา ไมคอยสะดวก 48% ไมสะดวก  26.6% คอนขางสะดวก  

23% และสะดวกมาก 6 2.5%  

 Q10. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยรองเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการ

ใหบริการของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ทานติดตอหรือไม 

 -มีผูที่เคยรองเรียน 11.5%  
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 - ไมเคย 88.5% สาเหตุที่ไมเคย เพราะ 

 - ไมมีเรื่องรองเรียน 42.3%  

 - มี แตไมสําคัญ24.9%  

 - กลัวผลกระทบภายหลัง34.9%  

 - อื่นๆ 7.9%  

 Q10.1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไดดําเนินการแกไขขอรองเรียนของทาน

อยางเหมาะสม มากนอยเพียงใด (เชน ขั้นตอน ระยะเวลา กระบวนการรับ และแกปญหาขอ

รองเรียน เปนตน) 

 สวนมากการดําเนินการแกไขของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีความเหมาะสม

คอนขางนอย คือ 59.8% รองลงมาคือ ไมมีเลย21.3% มีคอนขางมาก 18.1% และมีมาก0.8% 

ตามลําดับ 

 Q10.2สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีการติดตามเรื่องรองเรียนของทาน มาก 

นอยเพียงใด  

 การติดตามเรื่องรองเรียนของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบวา มีคอนขางนอย  

55.2% ไมมีเลย  24.8% มีคอนขางมาก  19.2% และมีมาก 0.8%  

 Q10.3 การแจงผลรองเรียนหรือการแจงผลดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของ สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ทานใชบริการมีประสิทธิภาพมาก นอย เพียงใด  

 การแจงผลการรองเรียน มีคอนขางนอย 53.7% ไมมีเลย  28.5% มีคอนขางมาก  17.1% และมี

มาก0.8%  

 Q11. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีระบบใหผูรองเรียนติดตามผลการรองเรียน

ดวยตนเอง หรือไม  

 -มี  27%  

 - ไมมี  73%  

ดัชนีความรับผิด 

 Q12. เจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใหบริการทาน มีความพรอมใน

การปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ หรือไม 

 มากที่สุดคือคอนขางไมพรอม45.5% รองลงมาคือคอนขางพรอม36.1% ไมพรอม 12.7% และ

พรอม 5.7%  
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 Q13. เจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใหบริการทาน มีความสุภาพ   

มีความกระตือรือรน เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว มุงความสําเร็จของงาน 

เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ คอนขางไมเห็นดวย40.6% คอนขางเห็นดวย  36.9% ไมเห็นดวย 17.2% 

และเห็นดวย  5.3%  

ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 Q14. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยไดยิน/รับทราบวาเจาหนาที่ของ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใหบริการทาน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรองขอ ใหผูใชบริการ

พาไปสถานบันเทิง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ

ใหบริการตามหนาที่ หรือไม 

 - ไมเคย  63.6%  

 - เคย  36.4%  

 Q15. เจาหนาที่ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใหบริการทาน มีการรับเงิน

พิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดเปนเรื่องปกติ ธรรมดา 

 จากการสํารวจพบวาไมมีเลย63.7% มีคอนขางนอย24.9% มีคอนขางมาก8.9% และมีมาก 6 2.5%  

 Q16. เจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบดานการใหบริการ 

ไดมีการเอื้อประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูใชบริการบางคน เนื่องจากความสัมพันธสวนตัว  

 มากที่สุดคือ มีคอนขางนอย 40.9% ไมมีเลย  31.6% มีคอนขางมาก  22.4% และมีมาก  5.1%  

 Q17. เจาหนาที่ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ใหบริการทาน มีการปฏิบัติ

หนาที่อยางไมเปนธรรม หรือมีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อผลประโยชนตอบแทนบางอยาง 

สําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น  

 มีคอนขางนอย  42.8%ไมมีเลย 39.4% มีคอนขางมาก 14.4% และมีมาก 3.4%  

ประสบการณทุจริต 

 Q18. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกรองขอใหเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือ ความ

บันเทิงตาง ๆ หรือผลประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่

ใหบริการทาน 

 - ไมเคย 77.5%  

 - ไมแนใจ/ไมตอบ  18%  
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  เคย  4.5% ไดแก  

  - ไมระบุ เปดเผยไมได 

  - งานผาปา 

  - ไมตอบดีกวา 

  - การแจกเงินกอนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.ชุดปจจุบัน กรรมการสหกรณออมทรัพยและ

ผูบริหารโรงเรียนบางแหงในการขอยาย 

  - บริจาคตางๆ 

  - แจกเงินกอนการเลือกตั้งตัวแทนขาราชการครูและผูบริหารในคณะ อ.ก.ค.ศ.ชุด

ปจจุบันรายละ 500-3000 บาทโดยมีหัวคะแนนคือผอ.และครูในโรงเรียนบางคน 

 Q19. สิ่งที่ทานตองการแนะนําให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ไดรับ               

การประเมิน ดําเนินการปรับปรุงแกไขปองกันไมใหเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระทําทุจริตตอหนาที่จําแนกได 3 งาน ดังนี้ 

งานดานการบริหาร 

 - สรางความตระหนักใหกับบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูใหบริการดวยความ

รับผิดชอบ 

 - สรางสํานึกที่ดีใหกับเจาหนาที่  

 - มีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความหมายของคําวา"

ขาราชการ" ใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 - มีการตรวจสอบนิเทศติดตามอยางสม่ําเสมอ   

 - มีการประเมินการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาชัดเจนและโปรงใสยึดระเบียบปฏิบัติและ

กฎหมาย  

 - ทํางานในรูปคณะกรรมการ 

 - เพิ่มสายดวนชองทางรองเรียนรองทุกข ใหโรงเรียนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

 - นําการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาใชในองคกรมีระบบการทํางานบริการที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 - มีความโปรงใสของการจัดสรรงบประมาณ 

 - สงเสริมคนดีมีคุณธรรมใหมีความกาวหนาอยาเลือกปฏิบัติใหยึดหลักธรรมาภิบาล 

 - เผยแพรขอมูลที่เปนจริง 
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งานดานบุคคล 

 - จัดใหมีการอบรม สัมมนาเสริมสรางเจตคติที่ดีในการใหบริการ จิตบริการ สรางวินัย รักษา

วินัย พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 - สรางความตระหนักใหกับบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูใหบริการดวยความ

รับผิดชอบ 
 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 - จัดกิจกรรมพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องเชนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 - งานบุคคลควรมีความพรอมและความเต็มใจในการบริการครูและใชคําพูดที่สุภาพ 

 - สรางความตระหนักในการปฏิบัติงานมุงผลสําเร็จและทุมเทในการทํางานดวยความซื่อสัตย 

ทํางานดวยจิตใจรักในการใหบริการอยางเปนกัลยาณมิตร  ไมเลือกปฏิบัติ บริการดวยไมตรีจิต  ใหความ

สนใจ ใหคําแนะนํา สอบถามผูมาติดตอ  

 - การปฏิบัติงาน  มีปายแสดงขั้นตอนการรับริการ  ระยะเวลาการรับบริการแตละขั้นตอน                 

ติดแสดง ใหผูเขารับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติในแตละกลุมงานที่เขารับบริการ แบบ One Stop  

Service 

 - กรณีผูรับผิดชอบไมอยู  ควรมีผูรับเรื่อง/งานที่ครูนําสง 

 - บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางเครงครัดดวยความโปรงใสเชน การพิจารณายายครู ฯลฯ 

 - ไมควรจัดกิจกรรมที่ครูออกจากโรงเรียน 

 - ควรเพิ่มชองทางรองเรียนรองทุกขของครูและผูบริหารโรงเรียนตอ อ.ก.ค.ศ. 

 - ควรมีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องทั้งจากผูมีสวนไดเสีย 

จากตนสังกัดและหนวยงานภายนอกจากหลากหลายชองทางประเมิน 

 - ถาพบการกระทําผิด มีควรดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายอยางเปนรูปธรรม 

 - จัดโครงการพัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 

 - จัดกิจกรรมสรางเครือขาย 

งานการเงิน 

 - ทํางานตามบทบาทหนาที่อยางเครงครัด 

 - ระบุข้ันตอน ระบบงานใหชัดเจน  เชน รายละเอียดเงินสวัสดิการที่เขาบัญชีดวย 

 - การบริการของเจาหนาที่ควรไมเลือกปฏิบัติและควรบริการดวยไมตรีจิต 

 - แตงตั้งกรรมการจากผูเกี่ยวของดําเนินการ 

 - ความโปรงใสของระบบการเบิกจาย 

 - แจงการโอนเงินของลูกจางทุกครั้งและมีใบแจงขึ้นหนาเว็บไซต มีเอกสาร หลักฐานชัดเจน  
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 - แสดงการโอนเงินใหตรงกับวันโอนของกรมบัญชีกลางที่หนาเว็บไซต สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 

 - เขาทํางานตรงเวลา  

 - เกี่ยวกับการหักเงินหนี้สงสถาบันการเงินใหครู ควรชัดเจน มีระบบ ปองกันการหลงลืม 

 - มีการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 

 - การเรียกเงินพิเศษจากวิทยฐานะ 

 - การเลื่อนไหลขั้นเงินเดือนไมตรง 

 - ควรมีการชี้เเจงรายละเอียดการเขาออกของเงินในบัญชีเงินเดือนอยางละเอียด เชน                   

คาการศึกษาบุตรการตกเบิกเงินวิทยฐานะ คารักษาพยาบาล เปนตน 

 - การหักเงินนําสง สถาบันการเงินตางๆควรมีความรอบคอบซื่อสัตย แจงรายละเอียดชัดเจน 

 - การเบิกสวัสดิการตางๆ ใหชัดเจน กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานใหชัด   

 - ควรมีขอมูลยอนกลับใหกับโรงเรียน สามารถตรวจสอบได เชน นําสงคารักษาพยาบาล  

เปนตน 

 - เปดชองทางประเมินการใหบริการ เชน การใหคะแนนการบริการ เหมือนที่ธนาคาร  

 - แกไขปญหาเงินเดือนเขาชาของพนักงานราชการ ลูกจาง และนําสงเงินชําระสินเชื่อที่หักผาน

บัญชี ใหตรงตามระยะเวลาที่กําหนด เชน การปรับเงินเดือน ทําใหเสียสิทธิประโยชน ที่ควรไดจะเปน

เชน การปรับ ว 21 เปนตน 
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 ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานที่สําคัญมีหนาที่จัด

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และอํานาจเจริญ เพื่อพัฒนาใหเด็กเยาวชนเปนคนดี

มีคุณธรรม สงผลตอสังคมและประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา และสอดคลองกับประมวลจริยธรรมครู

และบุคลากรทางการศึกษา ที่วาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองยึดถือประโยชนของ

ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนด

ประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 1.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ที่สราง

ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

  2.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอของขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.  ใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก

ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  4.  ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางหนวยงานและขาราชการ พนักงานราชการลูกจาง สราง

ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมของหนวยงานและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน

แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 
 

ขอ 1  ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอนนี้ 

“ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอน” หมายถึง ประมวล 

จริยธรรมของขาราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

/“ขาราชการ”… 

 

ประมวลจริยธรรมเกีย่วกับการปฏิบตัิงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ

ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 พ.ศ. 2559 

 



73 

 

- 2 - 
 

 “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (1) (2) 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 พนักงานราชการ    

และลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

      “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมขัดกัน

      “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอน” หมายถึง 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ขอ 2  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปนผูรักษาการตาม

ประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

สําหรับขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ขอ 3  ขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกคน มีหนาที่

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแก              

ผูมาติดตอราชการตามหลักธรรมาภิบาล และจะตองยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวม โดย  

3.1 กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติดังนี้ 

  1)  ขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ทุกคนตอง

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

  2)  รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 

  3)  กําหนดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐอื่นๆที่ เขามาติดตองานดวย                   

โดยตั้งอยูบนฐานของความเปนทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาการใหอภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 

  ๓)  แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชนในดานธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนาม

ของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจของครอบครัว 

  5)  ปฏิบัติตอผูมาติดตองานอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัว

อิทธิพลหรือใหอภิสิทธิ์แกผูอื่น 

  6)  สรางความเขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการปองกันการทุจริต 

และนโยบายตางๆของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทุจริต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

/7)  ขอคํา… 
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  7)  ขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกลุม หัวหนางานหากมีขอสงสัยใน                 

การปฏิบัติงานตามหนาที ่

  8)  จงรักภักดีตอหนวยงานและมีจิตใจหาวหาญที่ยึดผลประโยชนสูงสุดของหนวยงาน 

 3.2 หามขาราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้  

1)  รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผูที่มาติดตอและการรบัของที่ระลึกใน 

กรณีการเขาเยี่ยม ใหมอบกับหัวหนาหนวยงาน 

  2)  หามรับรางวัลจากเจาหนาที่รัฐอื่น ที่มาติดตองานซึ่งตนเองไดทําไปโดยหนาที่ 

  3)  หามรับรางวัลจากผูใด ในการละเวนการกระทําตามหนาที่ของตน ซึ่งควรตอง

กระทําตามหนาที ่

4)  หามรับรางวัลใดๆ ที่เปนการแสดงหรือการโนมนาวใหละเวนการเลือกไมปฏิบัติตอ

บุคคลใดท่ีเกิดจากการทําหนาที่ของตนเอง 

5)  หามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแกไขหรือกรอกขอความทําใหเกิดความ

ผิดพลาดของขอความในเอกสารการทํางาน 

6)  หามรับเชิญงานเลี้ยงหรือหามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูใดที่มาติดตอ

งานดวย  เพื่อปองกันการถูกกลาวหา 

7)  หามรับของขวัญจากผูใดที่มาติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยง

สังสรรคตามเทศกาลใดก็ตาม 

8)  หามเชิญผูใดที่มาติดตองานดวย เขามาเก่ียวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดําเนินการอยู 

9)  หามรับจางหรือรับคาตอบแทนการจางงานเปนคาลวงเวลา เวนแตไดรับความ

เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

10)  หามรับคาธรรมเนียม  คาบริการจากผูใด จากการใหบริการตามหนาที่ของตนเอง 

11)  หามรับเงินคาตอบแทน หรือคาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญาที่เขามารับโครงการใน

หนวยงาน 

12)  หามลงทุนในธุรกิจกับผูใด ที่ติดตอเก่ียวของงานกับตนเองอยู 

13)  หามมีผลประโยชนรวมกันกับรานคา เชน เปนหุนสวนหรือเปนกรรมการ เปนตน 

ในการซื้อของก็ซ้ือจากรานคาที่มีสวนไดเสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่ํา 

14)  หามรับคาตอบแทน (commission)  หรือเงินสวนแบงโดยทุจริต (kickback) 

อื่นๆ จากผูรับสัญญาที่เกิดจากการใหบริการหรือสิ่งของใดๆ 
 

/15)  หามรับ… 
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15)  หามรับขอเสนอหรือรับบริการโดยไมคิดเงิน เชน คาใชจายในการเดินทาง  

คาบริการในการตบแตงสถานที่ จากผูใดที่ติดตองานอยูดวย 

16)  หามใชความสัมพันธเอาอกเอาใจแกผูใดที่ติดตองานดวยจนเกิดเหตุอันควร                        

ดวยการปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์หรือชอบพอเปนพิเศษ 

17)  หามดื่มสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ  

18)  หามจัดประชุมอยางเปนทางการหรือเพื่อจัดการตอรองกับผูรับสัญญาในสถานที่

ของหนวยงาน  หรือใชสถานที่ทํางานของผูรับสัญญา เวนแตมีเหตุผลที่จําเปนตองทําเชนนั้น 

19)  หามเลนการพนันที่กฎหมายหามเอาไว 

20) หามรับเงินกูยืมไมวาโดยมีประกันหรือไมมีประกันจากผูรับสัญญาที่ติดตองานดวย 

21)  หามไมใหรับจายคาใชจายสวนตัวใดๆจากผูรับสัญญา 

22)  หามใหผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกแซงการทํางานตามหนาที่ในความ

รับผิดชอบ 

23)  หามทําลายหรือสรางความเสื่อมเสียแกหนายงาน เชน ใหคําชี้แนะแกผูรับสัญญา

ในทางท่ีตักตวงประโยชนหรือชี้แนะชองโหวในสัญญาใหผูรับสัญญา ทั้งนี้ ไมวาจะไดรับรางวัลตอบแทน

หรือไมไดรางวัลตอบแทนก็ตาม 

24)  หามใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจสวนตัว 

25)  หามใชเวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงาน

แสวงหาประโยชนสวนตัว ดวยการติดตอซื้อ/ขายสินคา 

26)  หามนําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนใน

รูปของเงินหรือประโยชนอื่นใดหรือนําขอมูลไปเปดเผยแกญาติหรือพวกพองและแสวงหาประโยชนจาก

ขอมูลเหลานั้น เชน ขอมูลการสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตางๆ ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

เปนตน 

27)  หามนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเปนประโยชนสวนตัวหรือผูอื่น เชน                 

การนํารถยนตของราชการไปใชสวนตัว 

28)  หามเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

29)  หามทําหลักฐานการไปราชการเปนเท็จ 

30)  หามรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปน

เท็จ ในการตรวจรับพัสดุหรือการจาง ทุกกรณ ี

  31) หามหนวยงานซื้อของที่คุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูงหรือแพงกวาทองตลาด 

/หมวด 3… 
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หมวด 3 

สวนที่ 1 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ขอ 4  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีหนาที่ควบคุม กํากับ

ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

    1) ประชุม สัมมนา เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกขาราชการ 

2) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

  3) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม

สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

  4) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิใหถูก

กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน 

การตั้งกรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น เวนแตจะไดรับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

  5) อื่นๆตามที่เห็นสมควร 

 ขอ 5  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตงตั้งคณะกรรมการ

ประมวลจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

ประกอบดวย 

  1) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กํากับดูแล               

กลุมบริหารงานบุคคล      เปนประธานกรรมการ 

2) ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  เปนกรรมการ 

3) ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน เปนกรรมการ/เลขานุการ 

4) นิติกร    เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนตองไมเคยถูกลงโทษทาง

วินัยมากอนกรรมการตองมีการประชุมและรายงานผลกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29  ทุกเดือน 
 

/ขอ 6  คณะกรรรม… 
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 ขอ 6 คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ

การปองกันผลประโยชนทับซอน        

 2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอ

รองเรียนวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหสงเรื่องให

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

โดยเร็ว  

3)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่ 

ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง

ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคํา

เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

5)  ใหประสานและกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุน                 

การบริหารงานสํานักงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในระบบราชการ เพื่อทํางานที่สอดรับกันตาม

วัตถุประสงค 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาใชบังคับ 

 

สวนที่ 2 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ 7 การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนตามความในหมวด 2 เปนความผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. 2537 ใหผูบังคับบัญชา พิจารณาดําเนินการทางวินัย ตามควร 

แกกรณ ี
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