




 

รายงานการมีส
วนร
วมของผู�บริหาร 
การปรับปรุง พัฒนา และส
งเสริมหน
วยงานด�านคุณธรรมและความโปร
งใส  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

………………………..……………………………………………….. 
                 นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให�ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส/งเสริม
หน/วยงานด�านคุณธรรมและความโปร/งใสของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให�เป1นหน/วยงานท่ีมี
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานอย/างเป1นธรรม โปร/งใส เป1นองค4กรที่มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ดำเนินการ/กิจกรรมท่ีเป1นการให�ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน/วยงาน ด�านคุณธรรม และความโปร/งใสของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดังนี้ 

1. ประกาศจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด�วยความซื่อสัตย4 สุจริต มีคุณธรรม มีความ โปร/งใส 
มีความพร�อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนไว�ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป1นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
กระทำการ ในสิ่งที่ถูกต�อง ยึดมั่นในค/านิยมขององค4กร และจะพัฒนาองค4กรให�มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำ
เทคโนโลยีมาใช�ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ/งสู/การเป1นองค4กรที่มีมาตรฐาน รวมทั้งร/วมมือกับทุกภาคส/วนในการ
ป>องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให�ผู�บริหาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าที่ในสังกัดทุกคน 
ถือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด�วยความสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

2. เป1นผู�กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป>าหมาย การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ4การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร/งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการ 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ4การประเมินคุณธรรม และความโปร/งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

3. การประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาสุจร ิต เพื ่อสร�างความ ตระหนัก 
และให�คำม่ันในการร/วมกันป>องกันการทุจริต ปลูกฝCงค/านิยมความซ่ือสัตย4สุจริต และการสร�าง เครือข/ายต/อต�าน
การทุจริต 

4. ผู�นำการจัดกิจกรรมหน�าเสาธงเพื่อเป1นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ4ของ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต 

5. เป1นผู �นำการประชุมและเป1นผู �กำกับ ติดตามความก�าวหน�าการดำเนินงานตามเกณฑ4  
การประเมินคุณธรรม และความโปร/งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยตามปฏิทิน  
การดำเนินงานท่ีกำหนดไว� 

6. เป1นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพ่ือขับเคลื่อน 
การส/งเสริมคุณธรรมและความโปร/งใสภายในหน/วยงาน ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. เป1นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห4ความเสี ่ยงการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด 
ผลประโยชน4ทับซ�อน ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. เป1นผู�นำการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยตามโครงการ 
เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

9. เป1นผู�นำและพัฒนาองค4กร ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและความโปร/งใส สามารถ 
เป1นแบบอย/างได� 
 



 

1. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
                 นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทน 
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได�ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ก/อนเริ ่มประชุมผู�บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัยณ ห�องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีผู�บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข�าร/วมการประชุม 
 

 
 

 
 
                  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด�วย 
ความซื่อสัตย4 สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร/งใส มีความพร�อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนไว�
ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป1นเจ�าหน�าที่ของรัฐ กระทำการในสิ่งที่ถูกต�อง ยึดมั่นในค/านิยมขององค4กรและ
พัฒนาองค4กรให�มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือมุ/งสู/การเป1นองค4กรท่ีมีมาตรฐาน รวมท้ังร/วมมือกับทุกภาคส/วนในการ
ป>องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให�ผู �บริหาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าที่ในสังกัด 
ทุกคน ถือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด�วยความสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย 

 
 



 

 
2. เป6นผู�กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป7าหมาย การขับเคล่ือนการดำเนินงานตามเกณฑ9การประเมินคุณธรรม  

ความโปร
งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
                    นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทน 
ผู �อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได�ประกาศนโยบาย ทิศทาง เป>าหมาย  
การขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามเกณฑ4การประเมินคุณธรรม และความโปร/งใส ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
เกณฑ4คุณธรรมและความโปร/งใสของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   
 

 
 

 
 



 

3. การประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต เพ่ือสร�างความตระหนัก 
 และให�คำม่ันในการร
วมกันป7องกันการทุจริต ปลูกฝ>งค
านิยมความซ่ือสัตย9สุจริตและการสร�าง
เครือข
าย ต
อต�านการทุจริต 

             นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน 
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประกาศปฏิญญาสุจริต เพื่อเป1นการสร�างความ
ตระหนักและให�คำม่ันในการร/วมกันป>องกันการทุจริต ปลูกฝCงค/านิยมความซ่ือสัตย4สุจริตและการสร�างเครือข/าย
ต/อต�านการทุจริต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมประกาศปฏิญญาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยบูรณาการเป1นกิจกรรมก/อนการประชุมงาน
ต/างๆ  

 

 

 

 



 
 

4. การจัดกิจกรรมหน�าเสาธงทุกวันจันทร9เพ่ือเป6นการแสดงออกเชิงญลักษณ9  
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

                 นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทน 
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร�อมคณะบุคลากรร/วมกิจกรรมเข�าแถว 
ร�องเพลงชาติ สวดมนต4ไหว�พระ และกล/าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีสุจริต เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต/อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย4 เป1นกิจกรรม ที่แสดงออก เชิงสัญลักษณ4 ผู�บริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการพบปะพูดคุยกับบุคลากร ให�ขวัญกำลังใจและทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห4ที่ผ/านมา 
พร�อมแจ�งข�อราชการและภารกิจต/างๆ ในรอบสัปดาห4 
 

   
 
กิจกรรมเข�าแถวร�องเพลงชาติ สวดมนต4ไหว�พระ 
 

 
 
 



 
 

   

กิจกรรม ท่ีแสดงออก เชิงสัญลักษณ4 

 



 

 

5. การประชุมการเตรียมความพร�อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร
งใสในการดำเนินงาน ของ
หน
วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

                  นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทน
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป1นประธานในการประชุมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร/งใสในการดำเนินงานของหน/วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency  Assessment Online : ITA 
Online) ประจำปGงบประมาณ พ.ศ.2565 พร�อมด�วย ผู�อำนวยการกลุ/มทุกกลุ/มงาน และผู�รับผิดชอบโครงการฯ 
เพ่ือเตรียมความพร�อมในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร/งใสในการดำเนินงานของหน/วยงานภาครัฐ  
เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2565  
 

 

 

      

 

 
 



 

 

    6. เป6นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพ่ือขับเคล่ือน การ
ส
งเสริมคุณธรรมและความโปร
งใสภายในหน
วยงาน ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

                   นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทน 
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ได�แต/งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส/งเสริมคุณธรรมและความโปร/งใส ภายในหน/วยงาน ประจำปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2545 มีหน�าที่หาแนวทางแก�ไขจุดบกพร/องหรือจุดที่จะพัฒนา ตามผลการวิเคราะห4การประเมินคุณธรรม
และความโปร/งใสในการดำเนินงานของหน/วยงานภาครัฐ (ITA) ในปGงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส/งเสริมคุณธรรมและ ความโปร/งใสภายในหน/วยงานประจำปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และกำหนดผู�รับผิดชอบ กำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให�
นำไปสู/การปฏิบัติและการรายงานผล 
                      ผลจากการประชุมของคณะกรรมการฯ การปรับปรุงระบบการทำงาน เป1นจุดท่ีควรพัฒนาของ
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาการเปdดเผยข�อสาธารณะ Open Data Integrity and 
Transparency Assessment  : OIT ( ตัวชี้วัดท่ี 9-10 ได�คะแนนเท/ากับ 94.39 อยู/ในระดับ A  ) Very Good 
บ/งชี้ให�ว/าเห็นว/าหน/วยงานมีการวางระบบท่ีดีในการเปdดเผยข�อมูลต/างๆ ของหน/วยงานให�สาธารณชนได�รับทราบ
อย/างเป1นปGจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน/วยงานท่ีจะป>องกันการทุจริตในหน/วยงานเป1นอย/างดี 
 

 

 

   
 
 
 



 

 

7. เป6นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห9ความเส่ียงการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน9ทับซ�อน 
ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

                นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทน 
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยได�แต/งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห4ความ
เสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน�าที่ที่อาจก/อให�เกิดการทุจริต ประจำปG งบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อทำหน�าที่ระดมความคิดเห็นวิเคราะห4ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน�าที่ท่ี
อาจก/อให�เกิดการทุจริตหรือก/อให�เกิดการขัดกันระหว/างผลประโยชน4ส/วนตนและผลประโยชน4 ส/วนรวม  
และนำผลการวิเคราะห4ความเสี่ยงไปจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน/วยงาน 

 

 
 

 
 

        
 
 
 
 



 

 

8. เป6นผู�นำการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัยตามโครงการ
เสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป7องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

              นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน
ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เป1นประธานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสร�างความตระหนักรู �ในการป>องกันการทุจริต และกิจกรรม เสริมสร�างการคิดแยกแยะระหว/าง
ผลประโยชน4ส/วนตนและผลประโยชน4ส/วนรวม ตามโครงการเสริมสร�าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป>องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปG งบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมีวัตถุประสงค4
เพื่อให�บุคลากรมีความตระหนักรู�ใน การป>องกันและต/อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบ และปรับฐานความคิดให�
สามารถคิดแยกแยะระหว/าง ผลประโยชน4ส/วนตนและผลประโยชน4ส/วนรวมผลการอบรมพบว/าผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู� มีความตระหนักรู�ในการป>องกันและต/อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบ และสามารถปรับฐานความคิดให�
สามารถคิดแยกแยะระหว/างผลประโยชน4ส/วนตน และผลประโยชน4ส/วนรวมได� 

 
 

 
 



 

 

๙.  มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค9กร ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติท่ีมีความเป6นธรรม โปร
งใส สามารถ 
     เป6นแบบอย
างได� 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยโดยการนำของ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  
รองผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทนผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร�างวัฒนธรรมองค4กร ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติท่ีมีความเป1น
ธรรม โปร/งใส จนสามารถเป1นแบบอย/างได� และสามารถสร�าง เครือข/ายการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อ่ืนให�มีระบบงานท่ีมีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน ของบุคลากรด�วยความเป1นธรรม และโปร/งใส 
เป1นไปตามเกณฑ4การประเมินคุณธรรม และความโปร/งใสของ หน/วยงานภาครัฐ ประจำปGงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

 
 

 
  






