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คำนำ 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณใน ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนท่ี 1 บทนำ นำเสนอความ
เป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา (ITA) ส่วนท่ี 2 เป็นการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุณหน่วยงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติ ราชการลดน้อยลง  
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ส่วนท่ี 1  
บทนำ 

 
  ความเป็นมา การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็น อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริต ทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมาก ขึ้นตัวอย่างเช่น 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทาง
ลบในวงกว้าง รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้
มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้ เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ัง
ของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุก ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
สำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วน ร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมี จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่าง รวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ัง สองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การ 
ทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามี ส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การ ปฏิบัติการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก
ปีงบประมาณ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
   คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติ 
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ 
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ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ ทุจริตยกระดับ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การ ทุจริตของประเทศไทย โดย
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การ ทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  
  สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม ยุทธศาสตร์ 
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนำมาสู่การจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสาคาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ เป็นกรอบทิศทางในการ 
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ นโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลด น้อยลง 
 
บริบทพ้ืนฐาน 
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงเรียนมหาวิชานุกูล ถนนเลี่ยงเมือง

มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการครอบคลุม 13 

อำเภอ ได้แก่ เมืองมหาสารคาม แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม ดูน 

ยางสีสุราช กุดรัง และช่ืนชม 

  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด 

   ทิศใต้     ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 

   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 

   1. ข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 ก.ค. 63) 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 21 21 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 6 6 5 
ขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน) 4 4 5 
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) 4 4 4 

รวม 35 35 35 
  

  2. ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามชั้นเรียน (ขอ้มูล 10 ก.ค. 63) 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6,068 5,836 5,823 5,902 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5,855 5,948 5,716 5,738 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5,850 5,713 5,813 5,542 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4,996 4,761 4,713 5,134 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 4,927 4,633 4,470 4,520 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,759 4,739 4,417 4,342 
ปวช.1 42 40 36 13 
ปวช.2 73 43 40 39 
ปวช.3 48 65 42 46 

รวม 32,618 31,778 31,070 31,276 
    

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน 
ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความ
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โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานท่ีได้นำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร ่งใสตรวจสอบได้ด ้วยระบบเวลาจร ิง (Real-time system) และการประเมินมีประส ิทธ ิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู ่ปีที ่ 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน  
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ ้น ซึ ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับ
เครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที ่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  
การทุจริต ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัด
การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมินใน
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังส้ิน 225 
เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very 
Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 95.43 ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  ( ดีเยี่ยม ) โดย ตัวชี้วัดท่ี  10  ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ำ
กว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี  2   ได้คะแนน 88.97 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 88.93 - - 
2559 75.58 ลดลง - 13.35 
2560 81.21 เพิ่มขึ้น +5.63 
2561 87.35 เพิ่มขึ้น +6.14  
2562 85.53 ลดลง - 1.82 
2563 95.43 เพิ่มขึ้น +9.9 

 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าท่ี 98.28 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 88.97 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 96.08 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.38 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.02 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.93 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 98.05 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 96.69 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.92 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ส่วนท่ี 2  
การดำเนินงาน 

 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม แผนงานบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษางบดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต การ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีเป้าหมายมุง่เน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพ สังคมให้เกิดภาวะท่ีไม่
ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มต้ังแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการ
ดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีทำหน้าท่ีในการ กล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีมีจิต
สาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนด กลยุทธ์แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการนำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที ่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษา/สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กำหนด
นโยบาย 

ร้อยละของความ สำเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

- การประกาศเจตจำนง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

2) สร้างจิตสำนึกที่ตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ดำรงตนอย่างมี 
ศักด์ิศรีและมี
เกียรติภูมิ 

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมคีวาม
ตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

xx,xxx 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ดำเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

xx,xxx 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่ 

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมทำ
ความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจำนวน 
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

- 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอรร์ัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจำปี 2564 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

xx,xxx 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของสำนักงานเขต

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

พ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปี 2564 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจริต Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สต๊ิกเกอร์
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาท่ีอาจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่าปี 2564 

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต เพ่ือสร้างการรบัรู ้

xx,xxx 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหา สาระ 
และช่องทางให้

1) การจัดทำและ
ดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

งานสื่อสารเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.ย
. 

64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
1. 
กิจกรรม
เสริมสร้า
ง 
ธรรมาภิ
บ า ล ใ น
สำนักงา
น 
เขตพื้นท่ี
การศึกษ
า 

ร้อยละ 85 
ของ
จำนวน
บุคลากรท่ี
เข้าร่วม
การศึกษาดู
งานเขตพื้นท่ี
สุจริต
ต้นแบบ
เพื่อให ้
มีความ
ตระหนัก 
และปฏิบัติ
หน้าท่ี 
ให้เป็นไป
ตาม
แนวทาง
เรื่อง 
ผลประโยช
น์ทับซ้อน 

บ ุ ค ล า กร
ทุกระดับมี
จ ิ ตสำนึ ก
แ ล ะ
พฤติกรรม
ที ่สามารถ
แ ย ก แ ย ะ
ร ะ ห ว ่ า ง
ผลประโยช
น ์ส ่ วนตน
แ ล ะ
ผลประโยช
น์ส่วนรวม 
ประพฤติ
ต น เ ป็ น
พลเมืองดี 
มีคุณธรรม
จร ิยธรรม 
สู ่การเป็น
บ ุ ค ค ล
ต้นแบบ 

130,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ
ประเมินผ
ลการจัด
การศึกษา 

2. 
กิจกรรม
สร้างการ

ร้อยละ 85 
ของ
บุคลากร

บุคลากร
ใน
สำนักงาน

30,000          กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.ย
. 

64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
รับรู้
เกี่ยวกับ
บทบาท
หน้าท่ี 
และการ
ดำเนินงา
น ในด้าน
การ
ส่งเสริม
จริยธรร
มต่อต้าน
การ
ทุจริต
การ
เสริมสร้า
งค่านิยม
ร่วมต้าน
ทุจริต 
และสร้าง
จิตสำนึก
สาธารณ
ะ 

ใน
สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ความ
ตระหนักรู้
ในการ
ป้องกัน
การทุจริต 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ความ
ตระหนักรู้
ในการ
ป้องกัน
การทุจริต 

4. 
กิจกรรม
การ
ประเมิน 
ITA 

ค่าคะแนน
เฉล่ีย 
การ
ประเมิน 
ITA ของ

ค่าคะแนน
เฉล่ีย 
การ
ประเมิน 
ITA ของ

40,000          กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ
และกลุ่ม 
ICT 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค
. 

64 

ก.พ
. 

64 

มี.ค
. 

64 

เม.ย
. 

64 

พ.ค
. 

64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค
. 

64 

ส.ค
. 

64 

ก.ย
. 

64 
สำนักงา
นเขต
พื้นท่ี
การศึกษ
า 

สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
(ITA) ปี 
2564 ร้อย
ละ 85 

สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
(ITA) ปี 
2564 ร้อย
ละ 85 

 
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการ

ทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝัง
วิธีคิด  

ปลุกจิตสำนึกให้มี
วัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริต 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
    - การศึกษาดูงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต
ต้นแบบ 

130,000 กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 

 - กิจกรรมสร้างการรับรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ และ
การดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ต่อต้านการทุจริตการเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
    - การอบรมสัมมนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

30,000 กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 
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แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
(ด้านป้องกันการ

ทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    - การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
    - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการใหม่ 
 

 กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 
   - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
   - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   - การจัดทำมาตรการให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม 
   - การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
   - การจัดทำมาตรการจัดการเรื ่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
   - การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน 
   - การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   - การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
   - การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   - สร ุปรายงานการว ิจ ัยแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

40,000 กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ
และกลุ่ม 

ICT 
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งาน/โครงการ  ยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขต
พื้นท่ีการศึกษา “ป้องกันการทุจริต”กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อท่ี1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ      6.1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ       

ประพฤติมิชอบ 
กลยุทธ์ที ่ 3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม        

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนา            
สู่ความเป็นเลิศ  

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ นางมิ่งขวญั หนองขุ่นสาร,นางกรนันท์ วรรณทวี,                              

นายนิมิตต์ การะดี,นางสาวธนาภา บุญครอบ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
.............................................................................................................................................................................. 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ทุจริตและนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
สำคัญในกระบวรการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มี
อิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบบคุมกระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล และจากท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้มีการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิง
รุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี
ที่เป็นปัญหา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงได้มีโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
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และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา) เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่น่าเช่ือถือ และผ่านการประเมินตามมาตรฐานท่ีได้กำหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร หรือหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดำเนินงานเขตสุจริต         
และคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการปรับใช้         
ในการพัฒนาเขตพื้นท่ีสุจริต และการพัฒนาองค์กร 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 บุคลากรของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จำนวน 43 คน                
ได้ศึกษาดูงาน และเย่ียมพื้นท่ี (Site Visit) 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 บุคลากรได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเย่ียมพื้นท่ี (Site Visit) และนำแนวคิดมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั ้งสามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เพื่อพัฒนาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5 มกราคม 2564 ผอ.สพม.มค 
2. ศึกษาดูงานองค์กร และหน่วยงานท่ีประสบ

ผลสำเร็จในการดำเนินงานเขตพื้นท่ีสุจริต  
และคุณธรรม จริยธรรม 

18 – 19 มีนาคม 
2564 

กลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุจริตและกิจกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

17 มีนาคม 2564 กลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

4. ประเมินผลการศึกษาดูงาน 25 มีนาคม 2564 กลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 29 – 30 มีนาคม 
2564 

กลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ จำนวน 130,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 
ท่ี รายการ งบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
30 บาท x 43 คน x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 100 
บาท x 43 คน 
- ค่าวิทยากรภายนอก 6 
ช่ัวโมง x 1,200 บาท 

  
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

2,580 
 

4,300 
 
 

 

 กิจกรรมท่ี 2 
2.1 ศึกษาองค์กร หรือ
หน่วยงานท่ีประสบผลสำเร็จ
ในการดำเนินงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต และ
คุณธรรม จริยธรรม 
- ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท       
x 43 คน 
- ค่าของท่ีระลึก  
- ค่าจ้างเหมารถ 
- ค่าห้องพัก 1 คืน x               
600 บาท x 42 คน 
- ค่าห้องพัก 1 คืน x            
1,200 บาท x 1 คน 
 

   
 
 
 
 
 

10,320 
 

1,500 
24,000 
25,200 

 
1,200 
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ท่ี รายการ งบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมท่ี 3 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางยกระดับการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (กิจกรรมสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตและ
กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
- ค่าวิทยากรหลัก 1 คน x 6 
ช่ัวโมง x 1,200 บาท 
- ค่าวิทยากร 2 คน x 6 
ช่ัวโมง x 600 บาท 
- ค่าอาหารคนละ 600 บาท   
x 43 คน  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
1. ไวนิล  
2. ป้ายนิทรรศการพร้อมชุด
ขาต้ัง จำนวน 2 ชุด x 
1,000 บาท 
3. ป้ายแขวนคอชุดละ 30 
บาท x 43 คน 
4.ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

7,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,800 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
2,000 

 
 

1,290 
 

500 
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ท่ี รายการ งบประมาณ จำแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมท่ี 4 
ประเมินผลการศึกษาดูงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 กิจกรรมท่ี 5 
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    

 รวมทั้งส้ิน  21,600 94,900 4,390 
รวม 130,000 120,890 

 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

1. สำรวจความพึงพอใจ 1. แบบสำรวจ 

2. ร้อยละบุคลากรท่ีมีเจตคติต่อ
การทำงานให้แก่องค์กร  

2. สำรวจความพึงพอใจ 2. แบบสำรวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Output) 
 1. บุคลากรได้เห็นตัวอย่างองค์กร หรือหน่วยงานท่ีประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงานเขตสุจริต
และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับใช้ในการดำเนินงานได้ 
 2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เขตสุจริต 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. บุคลากรมีวินัยในตนเอง เกิดจิตสาธารณะต่อองค์กร และสังคม 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางเขต

สุจริต 
3. เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงานเขตสุจริต         

และคุณธรรม จริยธรรม  
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 ผลการดำเนินงาน 

  การดำเนินงานตามโครงการพัฒนากระบวนการทำงาน การศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน    
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ได้กำหนดประเด็น การศึกษาดูงานและสังเคราะห์ผลได้ ดังนี้  

๑. ข้อสรุปที่ได้จากการฟังบรรยาย 
ก่อนการบรรยายมีพิธีกร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ได้เปิดวิดิทัศน์

การแนะนำรับผิดชอบโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน นโยบายในการบริหารจัดการ ความโดดเด่นคือการ
นำรูปแบบของเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม และขับเคล่ือนการทำงานภายในให้เกิดเป็นรูปธรรม 

๒. การศึกษาดูงานคร้ังนี้ ช่วยแก้ปัญหาในการทำงานให้กับตนเองได้อย่างไรบ้าง    
๒.๑  ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารและระบบงาน  
๒.๒  ได้ประสบการณ์ตรง โดยการแลกเปล่ียนความรู้ในการแก้ปัญหาการทำงาน รวมทั้ง การ

ขยายโลกทัศน์ เพิ่มประสบการณ์การในการทำงาน    
๒.๓  แก้ปัญหาในเรื่องการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยความเห็นชอบของ ก.ต.ป.น.    
๒.๔  ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันตามบริบท เช่น  

 - กลุ่มงานส่งเสริม ได้แนวคิดในการทำนวัตกรรมเรื่องลูกเสือท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
 - กลุ่มงานอำนวยการ ได้แนวคิดการบริการจุดอำนวยความสะดวก  
 - กลุ่มงานบุคคล ได้แนวคิดการแก้ปัญหาการประสานงานในการติดต่อราชการ 
 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แนวคิดการนิเทศโดยใช้ระบบ 

SCHOOL NOTE เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร 
๓.  การศึกษาดูงานคร้ังนี้ ก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

อย่างไร    
๓.๑  การสร้างโปรแกรมเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน    
๓.๒  แนวคิดในการทำงานในลักษณะมนุษยสัมพันธ์ นำวิชาการ ท่ีจะทำให้การทำงานบรรลุ

วัตถุประสงค์    
๓.3  นำมาปรับวิธีการในการปฏิบัติงาน  
๓.4  นำรูปแบบการให้บริการทางวิชาท่ีหลากหลาย มาปรับใช้ในงาน ITA   
๓.5  รูปแบบการจัดทำ/เก็บข้อมูล ในการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย มีหลายวิธี

ท่ีสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้ 
๔. การศึกษาดูงานคร้ังนี้มีประโยชน์ต่อกลุ่มงาน และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ อย่างไรบ้าง    

๔.๑  นำมาใช้ในการปรับระบบการทำงาน การแบ่งงานตามกรอบงาน    
๔.๒  นำแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย มาเทียบเคียงและปรับใช้ให้เหมาะสม    
๔.๓  ศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีดี (BEST Practice) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต ๒ นำมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และนำมาประยุกต์ใช้กับงานของตน    
๔.๔  นำรูปแบบการสร้างเครือข่ายการนิเทศกับศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงมาใช้  

    
๕. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม    

๕.๑  ควรใช้เวลาในการศึกษาดูงานมากกว่านี้ เพราะยังศึกษางานได้ไม่ท่ัวถึง    
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๕.๒  ควรมีการศึกษาดูงานในลักษณะนี้อีก (ใช้หรือไม่ใช้งบประมาณก็ได้) เพราะการศึกษาดู 
งานจากหน่วยงาน องค์กรอืน่จะได้ประโยชน์มาก แต่ละแห่งมีท้ังจุดเด่น จุดแข็ง ท่ีสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อเขตพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 

6. ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 
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งาน/โครงการ  การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อท่ี1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ      6.1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ       

ประพฤติมิชอบ 
กลยุทธ์ที ่ 3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม        

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนา            
สู่ความเป็นเลิศ  

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ นางมิ่งขวญั หนองขุ่นสาร,นางกรนันท์ วรรณทวี,                              

นายนิมิตต์ การะดี,นางสาวธนาภา บุญครอบ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
..............................................................................................................................................................................
.... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ทุจริตและนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
สำคัญในกระบวรการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มี
อิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบบคุมกระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล และจากท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้มีการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิง
รุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี
ที่เป็นปัญหา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงได้มีโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา) เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่น่าเช่ือถือ และผ่านการประเมินตามมาตรฐานท่ีได้กำหนดไว้ 
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2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานเขตสุจริต  
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของเขตสุจริต ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จำนวน 43 คน                       
ได้ศึกษาดูงาน และเย่ียมพื้นท่ี (Site Visit) 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2 บุคลากรได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเย่ียมพื้นท่ี (Site Visit) และนำแนวคิดมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เพื่อพัฒนาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. Plan การวางแผน  
- ประชุมวางแผนโครงการ/ กิจกรรม  
- กำหนดความรับผิดชอบ  
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 2564 นางมิ่งขวญั หนองขุ่น
สาร,นางกรนันท์ วรรณ
ทวี,                              
นายนิมิตต์ การะดี,
นางสาวธนาภา บุญ
ครอบ 

2. Do การดำเนินงาน/ กิจกรรม  
- การอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ                    
ความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต 

กรกฎาคม 2564  บุคคลากรทุกท่าน 

3. Check กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบและนิเทศ  
- ดำเนินการตามปฏิทิน 

กรกฎาคม 2564 
ถึงสิงหาคม 2564 

นางมิ่งขวญั หนองขุ่น
สาร,นางกรนันท์ วรรณ
ทวี,                              
นายนิมิตต์ การะดี,
นางสาวธนาภา บุญ
ครอบ 

4. Act ขั้นการทบทวน /สะท้อนผล / ประเมินรายงาน  
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

สิงหาคม 2564 นางมิ่งขวญั หนองขุ่น
สาร,นางกรนันท์ วรรณ
ทวี,                              
นายนิมิตต์ การะดี,
นางสาวธนาภา บุญ
ครอบ 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ จำนวน 30,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 

ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 30 บาท x 71 คน 2 มื้อ      
4,860  

2. วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
ค่าอาหารกลางวัน 71 คน x 100 บาท                       

7,100  

3. วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564   
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 30 บาท x 70 คน 2 มื้อ      

4,200  

4. วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564   
ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 100 บาท                       

7,000  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5. 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564   
ค่าวิทยากร 1 คน x 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง  
 

7,200  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,360  
 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

1. สำรวจความพึงพอใจ 1. แบบสำรวจ 

2. ร้อยละบุคลากรท่ีมีเจตคติต่อ
การทำงานให้แก่องค์กร  

2. สำรวจความพึงพอใจ 2. แบบสำรวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Output) 
 1. บุคลากรได้เห็นตัวอย่างองค์กร หรือหน่วยงานท่ีประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงานเขตสุจริต
และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับใช้ในการดำเนินงานได้ 
 2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เขตสุจริต 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. บุคลากรมีวินัยในตนเอง เกิดจิตสาธารณะต่อองค์กร และสังคม 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางเขต

สุจริต 
3. เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงานเขตสุจริต         

และคุณธรรม จริยธรรม  
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ลงช่ือ...........................................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางมิ่งขวัญ  หนองขุ่นสาร) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
ลงช่ือ...........................................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายนิมิตต์  การะดี) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 
ลงช่ือ...........................................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางกรนนัท์  วรรณทวี) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 

 
ลงช่ือ...........................................................................ผู้พิจารณาโครงการ 

(นางนวพรรด์ิ  นามพุทธา) 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 

 
ลงช่ือ...........................................................................ผู้เห็นชอบ 

(นายวงศกร  ประกอบนันท์) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 
 
 

ลงช่ือ...........................................................................ผู้อนุมัติ 
(นายสวาท ฦาชา) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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