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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

   กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

 

คํานํา 

  

              รายงานการดําเนินการตามโครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2563  ได1รายงานการดําเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป�าหมาย ผลการดําเนินงาน และงบประมาณ ซ่ึงการดําเนินงานในแต8ละโครงการ 
สําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค; ตามเป�าหมายท่ีวางไว1 ตามกรอบทิศทางในดําเนินการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
ท่ีสอดคล1องกับยุทธศาสตร;ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส8งผลให1การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน1อยลง
ขอขอบพระคุณผู1บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู1มีส8วนเก่ียวข1องท่ีให1ความร8วมมือในการดําเนินงานตาแผนปฏิบัติ
การป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประจําป*งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 จนสําเร็จลุล8วงตามแผนงานท่ีวางไว1 และหวังเปAนอย8างยิ่งว8ารายงานเล8มนี้ประโยชน;กับผู1ท่ีสนใจต8อไป 

 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 
 

         หน3า 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต    1  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3                
ผลการดําเนินงาน                                                                                             2 
ปCจจัยสนับสนุน                                                                                                ๙ 
ปCญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
ข1อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป�าหมาย  
 
ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรม 
คําสั่ง 
คณะดําเนินงาน  
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รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป�องกนัการทุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
------------------------------------------------- 

 
โครงการ เสริมสร1างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต)  
แผนงาน บูรณาการป�องกัน ปราบปรามการทุจริต  
หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)  
               คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร;ชาติว8าด1วยการป�องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน; “ประเทศไทย ใสสะอาด  
ไทยท้ังชาติ ต1านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร1างวัฒนธรรม 
การต8อต1านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส8วน และปฏิรูปกระบวนการป�องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ท้ังระบบ ให1มีมาตรฐานเทียบเท8าสากล ผ8านยุทธศาสตร; 6 ด1าน ได1แก8สร1างสังคมท่ีไม8ทน
ต8อการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต8อต1านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป�องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู1การทุจริต
ของประเทศไทย โดยเป�าประสงค:ของยุทธศาสตร;ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค8าดัชนีการรับรู1การทุจริต (CPI) 
สูงกว8าร1อยละ50 เพ่ือให1เปAนมาตรฐานเปAนท่ียอมรับจากท้ังภายในและต8างประเทศ  
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เล็งเห็นความสําคัญ จึงได1จัดทําโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา “ป�องกันการทุจริต” เพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใส (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสุจริต) ประจําปงบประมาณ 2563 ข้ึน เพ่ือพัฒนาและเสริมสร1าง
บุคลากรให1ปฏิบัติงานใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ป�องกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือให1บุคลากรมีความ
เข1าใจและดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช1งบประมาณอย8างมีประสิทธิภาพ ก8อให1เกิดประโยชน;สูงสุดต8อทาง
ราชการ  
วัตถุประสงค>ของโครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝCงให1บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีทัศนคติและค8านิยมไม8ยอมรับการทุจริต  
ทํางานด1วยความโปร8งใส ตรวจสอบได1  

2. เพ่ือพัฒนาและสร1างเสริมการป�องกันการทุจริต ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
3. เพ่ือให1บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีส8วนร8วมในการผลักดันให1เกิดสังคมท่ีไม8ทน  

ต8อการทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะและสามารถแยกระหว8างผลประโยชน;ส8วนตนและผลประโยชน;ส8วนรวม  
4. เพ่ือปลูกฝCงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลต8อการทํางานให1กับบุคลากรสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
5. ต8อขยายผลและต8อยอดเครือข8ายรูปแบบความสัมพันธ;ในการร8วมกันป�องกันและปราบปราม  

การทุจริต  
          6.เพ่ือให1ผู1มาใช1บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให1บริการและการดําเนินงานของสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 
 



๒ 
 

 
เป�าหมาย  
           เชิงปริมาณ  
             บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จํานวน 64 คน (กิจกรรมเขตสุจริต)  
           เชิงคุณภาพ 
             ร1อยละ 100 บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ปฏิบัติงานด1วยความสุจริต โปร8งใส ตรวจสอบได1 ปฏิบัติงานอย8างมีความสุขทุกคน  
              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได1มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือใช1เปAนกรอบดําเนินงานในการป�องกันการทุจริต ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ซ่ึงในป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได1จัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการป�องกันการทุจริต ข้ึนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได1มอบหมายให1กลุ8มงานใน
สํานักงานเปAนผู1ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป* พ.ศ. ๒๕๖๑ ได1สิ้นสุดลง
แล1วจึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พร1อมท้ังระบุปCจจัยสนับสนุน ปCญหา อุปสรรค ข1อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
ฯสําหรับกรอบแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑.ผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร>ท่ี ๑ : สร3างสังคมท่ีไมCทนตCอการทุจริตการทุจริต 
                      เปAนยุทธศาสตร;ท่ีมุ8งเน1นให1ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให1เกิดภาวะ “ท่ีไม8ทน
ต8อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต8กระบวนการกล8อมเกลาทางสังคมใน ทุกระดับช8วงวัยต้ังแต8ปฐมวัย เพ่ือสร1างวัฒนธรรม
ต8อต1านการทุจริต และปลูกฝCงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย; สุจริต เปAนการดําเนินการผ8านสถาบันหรือกลุ8มทตัวแทนท่ี
ทําหน1าท่ีในการกล8อมเกลาทางสังคมให1มีความเปAนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส8วนรวม และเสริมสร1างให1ทุกภาคส8วนมีพฤติกรรมท่ีไม8ยอมรับและต8อต1านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
                      เป�าประสงค> : บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว8างผลประโยชน;
ส8วนตัวและผลประโยชน;ส8วนรวม ประพฤติตนเปAนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู8การเปAนบุคคลต1นแบบ                            
                      กลยุทธ>  : ๑. การประกาศเจตนารมณ;บริหารงานด1วยความชื่อสัตย;สุจริตและกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร8งใสในการดําเนินงาน 
                                 2. สร1างจิตสํานึกท่ีตัวบุคคลให1ตระหนักรู1ถึงปCญหาและผลกระทบของการทุจริต  
ให1ดํารงตนอย8างมีศักด์ิศรีและมีเกียรติภูมิ 
                                 ๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให1สามารถแยกแยะระหว8างผลประโยชน;ส8วนตัว และ
ผลประโยชน;ส8วนรวมในการดําเนินงาน 
                                 ๔. ส8งเสริมการสร1างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต8อต1านการทุจริต 
ใช1กลไกทางศาสนาเพ่ือขัดเกลาและสร1างความเปAนพลเมืองดี 

 
 
 
 



๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป�าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ตาม
แผนปฏิบัติการ 

เบิกจCาย
จริง 

1.การประกาศเจตนารมณ;/กําหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด1วยความซ่ือสัตย;สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร8งใสในการดําเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการให1และรับ
ของขวัญ เพ่ือให1บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให1เปAนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง ในการ
ส8งเสริมการต8อต1านการทุจริต 

ร1อยละของความ 
สําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

-ร1อยละความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ
ร1อยละ 80 ข้ึนไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
- ประกาศเจตนารมณ;การบริหารงานสํานักงานด1วยความ
ซ่ือสัตย;สุจริต จํานวน 3 ภาษาได1แก8  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาพม8า 
-ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร8งใสในการ
ดําเนินงานของหน8วยงานภาครัฐ เพ่ือให1บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให1เปAนไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง 
ในการส8งเสริมการต8อต1านการทุจริต 
- มีการสร1างกลไกของข1อมูลข8าวสารให1เกิดความ        
โปร8งใส โดยมีการจัดทํามาตรการในการต8อต1านการทุจริต 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ;ต8าง ๆ เพ่ือควบคุม สอดส8อง  
และดูแล บุคลากรให1ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด  
มีการสร1างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานส8งเสริมคนดี  
และมีการมอบเกียรติบัตรให1ผู1ปฏิบัติงานด1วนความซ่ือสัตย;
สุจริต เปAนแบบอย8างของบุคลากรในองค;กร   

- - 



๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป�าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ตาม
แผนปฏิบัติการ 

เบิกจCาย
จริง 

2) ปลูกฝCงและสร1างจิตสํานึกและ
ค8านิยมการต8อต1านและไม8ทนต8อการ
ทุจริต 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 “เขตสุจริตไม8คิดคอร;รัปชั่น” 

ร1อยละของจํานวน
บุคลากรผู1เข1าร8วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู1 และ
ได1รับการปลูกฝCงให1
มีทัศนคติและ
ค8านิยมท่ีไม8ยอมรับ
การทุจริต 

บุคลากรทุกระดับ
เห็นตัวอย8าง
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
สุจริต 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม8คิดคอร;รัปชั่น”  
ของบุคลากรในสังกัด 
- กิจกรรมปลูกฝCงและสร1างจิตสํานึกและค8านิยมการต8อต1าน
และไม8ทนต8อการทุจริตและการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด จํานวน 50 คน  (ศึกษาดู
งาน สพท.ต1นแบบ) ศึกษาดูงาน สพม 9 (สุพรรณบุรี – 
นครปฐม) ซ่ีงมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สูงสุดในเขตมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ในวันท่ี 27 - 28 สิงหาคม 2563 
- บุคลากร สพม.38 ได1รับความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับการ
ดําเนินงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต และเตรียมประเมิน
คุณธรรมโปร8งใสในการดําเนินงาน และสามารถนําองค;
ความรู1ท่ีได1รับไปพัฒนาองค;กรสู8 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
ทําให1ผลการประเมิน ITA  สูงข้ึน 

80,000 80,000 

3) ปรับฐานความคิดบุคลากรให1
สามารถแยกระหว8างผลประโยชน;
ส8วนตัวและผลประโยชน; 
ส8วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"การกระทําท่ีถือเปAนเรื่อง
ผลประโยชน;ทับซ1อน" 
 

ร1อยละของจํานวน
บุคลากรเป�าหมาย
มีความตระหนัก
และปฏิบัติหน1าท่ีให1
เปAนไปตามนวทาง 
เรื่องผลประโยชน; 
ทับซ1อน 

บุคลากรเข1าร8วม
กิจกรรมด1านการ
ป�องกันการทุจริต 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการสร1างความรับรู1เรื่องผลประโยชนทับ
ซ1อนให1ข1าราชการ ในการปรับฐานความคิดบุคลากร  
ให1สามารถแยกระหว8างผลประโยชน;ส8วนตัวและ
ผลประโยชน;ส8วนรวม โดยมี ปปช.ประจําจังหวัดสุโขทัย 
และการสร1างความตระหนักรู1ในการป�องกันการทุจริตการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีบุคลากรเข1าร8วม
กิจกรรม จํานวน 50 คน คิดเปAนร1อยละ 90  

20,000 20,000 



๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป�าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ตาม
แผนปฏิบัติการ 

เบิกจCาย
จริง 

4.) ส8งเสริมกิจกรรมทําความดี เพ่ือ
สาธารณะแบ8งปCนลดความเห็นแก8ตัว 
โดยยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
 

ร1อยละของจํานวน 
บุคลากรท่ีได1รับการ
พัฒนาความรู1
เก่ียวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
สามารถนําความรู1 
ท่ีได1รับไป
ประยุกต;ใช1 
ในการปฏิบัติหน1าท่ี 

บุคลากรทุกระดับ
ใช1กลไกทงศาสนา
เพ่ือขัดเกลาและ
สร1างความเปAน
พลเมืองดี 

บุคลากรในสังกัดร8วมกิจกรรมส8งเสริมกิจกรรมทําความดี 
เพ่ือสาธารณะแบ8งปCน ลดความเห็นแก8ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริตจิตสาธารณะ  
บุคลากรในสังกัดเข1าร8วมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวันสําคัญของพระมหากษัตริย;และ
จัดทํากิจกรรมจิตอาสา เน่ืองในวันสําคัญต8าง ๆ 
 

50,000 50,000 
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ยุทธศาสตร>ท่ี 4 : พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก  

            ยุทธศาสตร;นี้มุ8งเน1นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด1านการป�องกันการทุจริตของประเทศไทย 
ให1มีความเข1มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให1การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม8เกิดข้ึน 
โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด1านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร1างการปฏิบัติงาน 
ของหน8วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให1มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
                      เป�าประสงค>  
                      1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการดําเนินงาน
เปAนไปตามเป�าหมาย หรือสูงกว8าเป�าหมาย เพ่ือผลักดันให1ดัชนีภาพลักษณ;คอร;รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 
                      2. เสริมสร1างภาพลักษณ;ท่ีดีในองค;กรและสาธารณชนให1เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางาน 
ด1านการป�องกันและต8อต1านการทุจริต 
                       กลยุทธ>   
                      1. พัฒนาและยกระดับการทํางานให1สอดคล1องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใส 
ในการดําเนินงานของหน8วยงานภาครัฐ (ITA) 
                      2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร;ด1านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบสู8การปฏิบัติ 
                      3. สร1างการรับรู1เก่ียวกับบทบาทหน1าท่ี และการดําเนินงาน ในด1านการส8งเสริมจริยธรรม 
และต8อต1านการทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป�าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการ เบิกจCาย
จริง 

1) พัฒนาเกณฑ;มาตรฐานการ
ประเมินด1านคุณธรรมและความ
โปร8งใสในการดําเนินงาน 
- การเข1ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร8งใสการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร1อมการ
เปoดเผยข1อมูล (Open Data)
ประจําป* 2563 
- การประชุมชี้แจงให1ปฏิบัติตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร8งใสฯ 

1) ค8าคะแนน
เฉลี่ย 
การประเมิน
คุณธรรม 
และความ
โปร8งใสของ 
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ี
การศึกษา 
(ITA) 
 

พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทํางานให1
สอดคล1องกับ
การปริเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร8งใส
ในการ
ดําเนินการของ
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
(ITA) 

-   การประชุมเตรียมความพร1อมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ;ประจําป* 2563 
-   การประชุมชี้แจงให1ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร8งใสฯ 
-   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชุม
คณะกรรมการฯ ในการเตรียมความพร1อมในการดําเนินงานตาม
ปฏิทินและคู8มือการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการ
ดําเนินงานของหน8วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency  
Assessment Online : ITA Online) ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.
2563 ในการเปoดเผยข1อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency) (OIT)  ตามตัวชี้วัดท่ี 9 และตัวชี้วัดท่ี 10 
จํานวน 43 ข1อ ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ฯ และ
มอบหมายกลุ8มงานรับผิดชอบในการตอบข1อมูลตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  
-  จัดทําคําสั่งมอบหมายกลุ8มงานรับผิดชอบตัวชี้วัด ในการ
ประเมินจัดทําข1อมูลท่ีเก่ียวข1องส8งกลุ8มงานท่ีรับผิดชอบภายในวัน
เวลาท่ีกําหนด  
-  ประชุมคณะกรรมการ ฯ กลั่นกรองข1อมูล/ตรวจสอบข1อมูล/
ปรับปรุงข1อมูล ตามกรอบแนวทางการประเมินฯ ก8อนนําข้ึนเว็ป
ไซด;  
-  คณะกรรมการท่ีได1รับมอบหมาย นําข1อมูลข้ึนเว็ปไซด;ตามวัน
เวลาท่ีกําหนด 
 

30,000 30,000 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป�าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการ เบิกจCาย
จริง 

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการ
ดําเนินงานของหน8วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency  
Assessment Online : ITA Online) ประจําป*งบประมาณ  
พ.ศ.2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ได1คะแนน 89.56 ระดับ A  เปAนลําดับท่ี 67 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  

 
2) สร1างสื่อประชาสัมพันธ; 
แนวสร1างสรรค; เพ่ือให1เข1าถึงได1ง8าย 
น8าสนใจ และกระตุ1นให1ประชาชน
รู1สึกร8วมเปAนส8วนหน่ึงในการต8อต1าน
การทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ;รณรงค;ต8อต1าน
การทุจริต 
 

จํานวน
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ; 
ในด1านการ
ต8อต1านการ 
ทุจริต เพ่ือ
สร1างการรับรู1 

สร1างการรับรู1
เก่ียวกับ
บทบาทหน1าท่ี
และการ
ดําเนินงาน
ด1านการ
ส8งเสริม
จริยธรรมและ
ต8อต1านการ
ทุจริต 
 

- สร1างสื่อประชาสัมพันธ;แนวสร1างสรรค;เพ่ือให1เข1าถึงได1ง8าย 
น8าสนใจ และกระตุ1นให1ประชาชน รู1สึกร8วมเปAนส8วนหน่ึงในการ
ต8อต1านการทุจริต มีการจัดการเรียนรู1ออนไลน;ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เรื่องการแยกแยะ
ผลประโยชน;ส8วนตน และผลประโยชน;ส8วนรวม มีการประสัมพันธ; 
กิจกรรมการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปAนคลิป
วีดิโอ 
https://www.youtube.com/watch?v=6qURmCs9mFY 

20,000 20,000 
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     2. ปHจจัยสนับสนุน 
               ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต8าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ มีปCจจัยในการสนับสนุนและผลักดัน 
         ให1การดําเนินงานประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
              1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 มีการสร1างกลไกของข1อมูลข8าวสารให1เกิดความ 
         โปร8งใส โดยมีการจัดทํามาตรการในการต8อต1านการทุจริต จัดทําสื่อประชาสัมพันธ;ต8าง ๆ เพ่ือควบคุม  
         สอดส8อง และดูแล บุคลากรให1ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด มีการสร1างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
         ส8งเสริมคนดี และมีการมอบเกียรติบัตรให1ผู1ปฏิบัติงานด1วนความซ่ือสัตย;สุจริต เปAนแบบอย8างของบุคลากร 
         ในองค;กร   
              2. บุคลากรในสังกัดให1ความร8วมมือและมีส8วนร8วมในกิจกรรมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
         การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
              3. มีการเผยแพร8ข1อมูลข8าวสาร  ช8องทางการแสดงความคิดเห็น และรับเรื่องร1องเรียนทาง Website  
        ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษมัธยมศึกษา เขต 38  

    3.  ปHญหา/อุปสสรคในการดําเนินงาน 
            เนื่องจากสถานการณ;การแพร8ระบาดของเชื้อไว1รัสโควิด 19 (COVID-19) จึงทําให1ต1องปรับเปลี่ยนวิธีการ 
        ดําเนินงานบางกิจกรรม  
 
    4.  ข3อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

            1. ในการสร1างการรับรู1เก่ียวกับบทบาทหน1าท่ี และการดําเนินงาน ในด1านการส8งเสริมคุณธรรม                
และจริยธรรมเน1นให1ทุกคนมีส8วนรวมในการดําเนิงาน 
            2. ในการพัฒนาศักยภาพ และปลูกฝCงข1าราชการให1มีคุณธรรม จริยธรรม ไม8กระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบให1เปAนรูปธรรมมากข้ึน 
            ๓. สถานะการการแพร8ระบาดของเชื้อไว1รัสโควิด 19 (COVID-19) จะหมดไปหรือยังคงอยู8  
กิจกรรมท่ีได1กระทําเพ่ือเปAนส8งเสริม หรือกระตุ1นให1เกิดการต8อต1านการทุจริตยังคงมีอยู8เพ่ืออนาคตปCญหาทุจริต
คอปรับชั่นในประเทศไทยจะหมดไป 

 
    ๕. ผลสัมฤทธิ์ตามเป�าหมาย  
             บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
       ปฏิบัติงานด1วยความสุจริต โปร8งใส ตรวจสอบได1 ปฏิบัติงานอย8างมีความสุขทุกคน  
             ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร8งใสในการดําเนินงานของหน8วยงานภาครัฐ    
       (Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2563   
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได1คะแนน 89.56 ระดับ A  เปAนลําดับท่ี 67  
       ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   



 

 

 

ภาคผนวก 



 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พร�อมด�วยผู�บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน 
 ประกาศเจตนารมณ;การบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



- สร�างสื่อประชาสัมพันธ:แนวสร�างสรรค:เพ่ือให�เข�าถึงได�ง;าย น;าสนใจ และกระตุ�นให�ประชาชน รู�สึกร;วมเปXนส;วน
หนึ่งในการต;อต�านการทุจริต มีการจัดการเรียนรู�ออนไลน:ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
เรื่องการแยกแยะผลประโยชน:ส;วนตน และผลประโยชน:ส;วนรวม มีการประสัมพันธ: กิจกรรมการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=6qURmCs9mFY 

 
 

 
 
 



การเตรียมความพร�อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 

 ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชุมคณะกรรมการฯ ในการเตรียมความพร�อม 
ในการดําเนินงานตามปฏิทินและคู;มือการประเมินคุณธรรมและความโปร;งใสในการดําเนินงานของหน;วยงานภาครัฐ 
(Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 ในการเปhดเผย
ข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) (OIT)  ตามตัวช้ีวัดท่ี 9 และตัวช้ีวัดท่ี 10  
จํานวน 43 ข�อ ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ฯ และมอบหมายกลุ;มงานรับผิดชอบในการตอบข�อมูลตาม 
ระยะเวลาท่ีกําหนด  



 
กิจกรรมปลูกฝCงและสร�างจิตสํานึกและค@านิยมการต@อต�านและไม@ทนต@อการทุจริตและการพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากรในสังกัด ในวันท่ี 27 - 28 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 

  
 

 



ประชุมเชิงปฏิบัติการสร�างความรับรู�เรื่องผลประโยชน;ทับซ�อนให�กับ ข�าราชการ/ปรับฐานความคิดบุคลากรให�
สามารถแยกระหว@างผลประโยชน;ส@วนตัวและผลประโยชน;ส@วนรวม ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 ณ ห�อง
ประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   

 
 

  
นายสุดเขต  สวยสม ผู�อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล;าวเปhดการประชุมและบรรยายพิเศษ

การสร�างความตระหนักรู�ในการป0องกันการทุจริตการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

 

  
ปปช.ประจําจังหวัดสุโขทัย เปXนวิทยากรให�ความรู�ในเรื่องผลประโยชน:ทับซ�อน 

 



- ส@งเสริมกิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะแบ@งปCน ลดความเห็นแก@ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ บุคลการในสังกัดเข�าร@วมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของ
พระมหากษัตริย;และจัดทํากิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสําคัญต@าง ๆ  

      

        

     

    

 

























































 

คณะดาํเนินงาน 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 1. นายสุดเขต  สวยสม      ผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   2. นางจิรวรรณ  สุรเสียง    รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   3. นายอุดม  อินทา          รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   4. นายสิงหCเพชร  สุทธิ      รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

 คณะทํางาน 

 ๑. นายฐาปนา อ่ิ มเขียว   ผอ.กลุAมบริหารงานบุคคล 
           ๒. นางคมคาย  หลินเจริญ   ผอ.กลุAมบริหารงานการเงินและสินทรัพยC 

 ๓. นางจิรโรจนC จิระเจริญวงศC   ผอ.กลุAมนโยบายและแผน 
 ๔. นางเยาวเรศ รอดมAวง   ผอ.กลุAมอํานวยการ 
 ๕. นางสาวเผอิญ วงษCทับทิม   ผอ.กลุAมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 ๖. นางวราภรณC เอมเป'ย   ผอ.กลุAมสAงเสริมการจัดการศึกษา 
 ๗. นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน   ผอ.กลุAมสAงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

           ๘. นางนวพรรณ อ5นม่ัน    ผอ.กลุAมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๙. นายนราพงษC เถาวัลยC    นิติกรปฏิบัติการ 
           ๑๐. นางสาวปริศนา มณีวงศC   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 


