


แบบรายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

******************* 
1. ชื่องาน / โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
2. แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
3. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

         ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

 มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ)  และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทย
ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

        ทั้งนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน          
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต  
ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยม                            
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปราม  การทุจริตของประเทศชาติ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

              4.1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน  
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย /ตาก 

              4.2 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษาในสังกัด 

             4.3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 



5. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
                  5.1  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย/ตาก จ านวน 64  คน 

                  5.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จ านวน 27 แห่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จ านวน 20 แห่ง 
                  5.3  ครู ผู้บรหิาร สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จ านวน 
1,173 คน /ตาก จ านวน 903 คน 

                 5.4 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จ านวน 19,150 คน 

/ตาก จ านวน 15,449 คน 

เชิงคุณภาพ 
                  1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต  
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน. 
                  2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ     เดือนมกราคม  –  กันยายน 2564 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนสุจริต 

1. กิจกรรมพัฒนาครือข่ายและสร้างการทีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

2. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 

3. กิจกรรม ค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 

4. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ผู้บริหาร โรงเรียนสจุริต   
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 

6. กิจกรรมส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
7. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
8.  กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

9. การติดตามและประเมินผลใช้การนิเทศก ากับติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
รูปแบบออนไลน์ในระบบ Line Meet มีโรงเรียนสุจริต 100 เปอร์เซ็นต์ จ ำนวน 47 แห่ง ประกอบด้วย 

ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตจังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 27 แห่ง จังหวัดตำก จ ำนวน 20 แห่ง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย (นำงสำวจิรวรรณ  สุรเสียง) กล่ำวเปิด 

กำรประชุม และวิทยำกรให้ควำมรู้ประกอบด้วยนำงสำวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

และนำงสำวปริศนำ มณีวงศ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ โดยชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ในแต่ละกิจกรรม และให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลการด าเนินงานเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือไปน าเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับภูมิภาคในเดือนสิงหาคม  
                     - ส่วนกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริตจะประสานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตด าเนินการ 
                     - ส าหรับกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทุกโรงเรียนด าเนินการบูรณาการตามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และจะก าหนดลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

ต่อไป 

 

กิจกรรมที่ 2  การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

- ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการต่อต้าน การทุจริต 

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมศึกษาดูงานเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมโปร่งใส 

ในส านักงานข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระบบออนไลน์ในการชี้แจง 
แนวทางจากสพฐ  
- การประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต  

2. กิจกรรมเสริมสร้าง ค่านิยมร่วมต้านทุจริต  
 - สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  (การประชาสัมพันธ์) 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง websit ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ww45BDTZa0&t=13s 

- สื่อประชาสัมพันธ์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมเขตสุจิริต 

3. กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
- เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตส านึก 

สู่การเป็นข้าราชการที่ดี ในการประชุมข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
/การประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการ /การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
 



 

- ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระมหากษัตริย์ 
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชน  
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการ 

การด าเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งในการจัดท าการประเมินความเสี่ยง/ การจัดท าแผนปฏิบัติงานการป้องกัน 

การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

5. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 การด าเนินงานตามปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) (OIT)  ตามตัวชี้วัดที่ 9 

 และตัวชี้วัดที่ 10 จ านวน 43 ข้อ ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ฯ 

การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2564 
-   การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
-   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการฯ ในการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานตามปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) (OIT)  ตามตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 
จ านวน 43 ข้อ ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ฯ และมอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบในการตอบข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
-  จัดท าค าสั่งมอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบตัวชี้วัด ในการประเมินจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภายในวันเวลาที่ก าหนด  
-  ประชุมคณะกรรมการ ฯ กลั่นกรองข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูล ตามกรอบแนวทางการประเมิน ฯ 
ก่อนน าขึ้นเว็ปไซด์  
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย น าข้อมูลขึ้นเว็ปไซด์ตามวันเวลาที่ก าหนด 

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้คะแนน 94.26 ระดับ A   

 

 

 

 



กิจกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 27 โรงเรียน ใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือ
เตรียมรับการประเมิน ITA Online มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100 % ทุกโรงเรียน จ านวน 27 แห่ง ดังนี้ 
              1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษาเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

              2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา          
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กิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนสุจริต 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
รูปแบบออนไลน์ในระบบ Line Meet มีโรงเรียนสุจริต 100 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 47 แห่ง ประกอบด้วย 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตจังหวัดสุโขทัย จ านวน 27 แห่ง จังหวัดตาก จ านวน 20 แห่ง 
             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง) กล่าวเปิด 

การประชุม และวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยนางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

และนางสาวปริศนา มณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ โดยชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ 

ในแต่ละกิจกรรม และให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลการด าเนินงานเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือไปน าเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับภูมิภาคในเดือนสิงหาคม  
            - ส่วนกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริตจะประสานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตด าเนินการ 

           - ส าหรับกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทุกโรงเรียนด าเนินการบูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และจะก าหนดลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 หนองกลับวิทยาคม นายวัชรินทร์ บัวขาว ครู 888182675 rinnywhitelotus

2 บ้านแกง่วิทยา เสฏฐวุฒิ รอดอนิทร์ ครู 857283951 Sedthawuth1009

3 โรงเรียนขนุไกรพทิยาคม นางสาวปิยมาศ วงค์จนัทร์ท้าว พนักงานราชการ986595064 986595064

4 โรงเรียนลิไทพทิยาคม ว่าทีร้่อยตรีหญิงนิศาชล คงนวน ครู 882733269 nisachon.kn

5 สวรรค์อนันต์วิทยา นายวรรณชัย. ทะนะแกว้ ครูช านาญการพิเศษ899065573 Good_school

6 เมืองเชลียง นางสาวจรัิติกาล ปิน่ดี ครูผู้ช่วย 949231594 Pindees

7 บ้านด้านลานหอยวิทยา จรัิชนันท์ นุ่มเกล้ียง ครู 641362462 Jina2478

8 โรงเรียนชัยมงคลพทิยา นายพทิยา บุณยศิวาพงศ์ ครู 902023280 potae_phitthaya

9 คีรีมาศพทิยาคม ขนิษฐา สุกสอน ครู 875819979 875819979

10 ตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ นายสันติสุข อิ่นพนัธ์ ครู 803205295 Kaninphan

11 หนองตูมวิทยา นางสาวกญัจนพร ดวงมะโน ครู 821788614 Kan_1805

12 ยางซ้ายพทิยาคม นายเด่นนคร พน้พาล ครู 839533719 arbarate

13 โรงเรียนอดุมดรุณี นางสาวสุมิตรา แกว้เนย ครูผู้ช่วย 881755126 milksumitra

14 หนองปลาหมอวิทยาคม นายกติติภัณฑ์ น้อยยม ครู คศ.2 953062776 kong10042527

15 วังทองวิทยา นายนิตสรร พมิพศ์รี ครู 981569696 981569696

16 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ชานนท์ ภาคภูมิพงศ์ ครู 869339260 chanondew

17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกลู ครู 966611516 kitta_1588

18 ศรีนคร นางศิริวัฒน์ จนีทัง่ ครู 839529779 siri.wat

19 บ้านสวนวิทยาคม นางสาวมยรุฉตัร ขวัญแยม้ ครู 828710725 chatmayu

20 โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์ นายอมรศักด์ิ เสนสันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน866782414 866782414

21 โรงเรียนท่าชัยวิทยา นายอนันต์ หงสาน้อย พนักงานราชการ642745274 b.a.h.l.1991

22 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางสาวน้ าผ้ึง สงสัย ครู 909258156 909258156

23 ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน ครู 877308936 looknok-na

24 บ้านใหม่เจริญผลพทิยาคม นางสาวสิราณี ปันทื ครูปฏิบัติการ 801161055 801161055

25 บ้านไร่พทิยาคม อดุร ข าคม ครู 857335962 980275809

26 สุโขทัยวิทยาคม นายปิยวัจน์ พนัธุว์โรบล ครูผู้ช่วย 838417066 zp_pao

27 สวรรค์อนันต์วิทยา ๒ นายอ าพล ด่วนเดิน ครู 834115785 krueak11

ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต สุโขทัย



 

กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (PROJECT CITIZEN)   โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทยั    ค 

 

 

 

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โดย
สำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้ดำเนินงานเพื่อลงสู่โรงเรียนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง (Project Citizen) ซึ่งทางโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้าง
ของกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)   และได้มีฉันทามติเสนอให้มีการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนและ
ชุมชนรอบโรงเรียน เนื่องจากในโรงเรียนและในชุมชนโดยรอบโรงเรียนยังพบปัญหาขยะท่ีเกิดจากการท้ิงขยะไม่เป็น
ท่ีทำให้บริเวณต่างๆท้ังในโรงเรียนและในชุมชนไมส่ะอาด ไม่มีการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง รวมถึงการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี 
เช่น การเผาขยะ เป็นต้น ซึ่งเมื่อขยะมากกว่าครึ่งถูกกำจัดด้วยกระบวนการท่ีไม่ถูกต้องจึงนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาเศรษฐกิจ และท่ีสำคัญคือปัญหาส่ิงแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อม  จากสภาพปัญหาของโรงเรียนและใน
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนพบว่าสอดคล้องกับสภาพปัญหาขยะของประเทศไทยท่ีมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี 
จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันท้ังประเทศ 
27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉล่ียเป็นปริมาณ
ขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน    และประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีขยะในทะเลมากท่ีสุดเป็นอันดับ 6  โดยมีขยะในทะเลกว่า 11.47 ล้านตัน ซึ่ง 80% มาจากขยะ
บนบก ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพบว่า ขยะท่ีพบในทะเลกว่าครึ่งเป็นขยะพลาสติก 

         โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย  จึงได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ภายใต้ช่ือกิจกรรม คือ  “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ (ฅน 
3R)” เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวปัญหาขยะและให้ความรู้วิธีการในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกสุจริต ส่งผลให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติและพลโลก 

 

วัตถุประสงค์ 
1) นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและชาวบ้านในชุมชนตระหนักถึงปัญหาขยะและ

สามารถจัดการปัญหาขยะได้ 

2) โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3) นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการดำเนินการกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 

4) นักเรียนแกนนำมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
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ในปัจจุบันสังคมไทยได้หันมาพูดเรื่องประชาธิปไตยกันอย่างหนาหู และสภาพสังคมไทยในปัจจุบันไม่
สามารถ ปฏิเสธได้ว่ายังมีคนจำนวนหนึ่งท่ีขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมอาศัยช่องว่าง ของประชาธิปไตย ช่องว่างของ
รัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อหา ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องจนเกิดเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(โครงการ
โรงเรียนสุจริต)จึงได้เกิดขึ้นเพื่อสร้าง เกราะป้องกนัทางสังคม สร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองท่ีดีในวิถี 
ประชาธิปไตยข้ึนโดยปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตคือ ทักษะกระบวนการคิดมีวนิัยซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต และนำแนวทางการสร้างสำนึก
พลเมือง (Project Citizen) มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างความ เป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียน 

การบริหารกิจการบ้านเมืองในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาตามความ ต้องการของคนในพื้นท่ีและจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินงานด้านต่างๆของรัฐ ท่ีเปิด โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบ
นี้จำเป็นต้องให้ประชาชนทุกคน มีความเสมอภาค มีเสรีภาพ และมีส่วนร่วมในการปกครองการออกนโยบาย 

สาธารณะ การตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ มีสำนึกท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
หลักสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับ การศึกษา ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 
กระบวนการประชาธิปไตยจึงจะดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัด กิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง
(Project Citizen) เป็นกระบวนการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการท่ีออกแบบให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การ แก้ปัญหาสาธารณะ โดยมุ่งเน้น  

1. การฝึกทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking)   
2. การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยการฝึกคิด นโยบายท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ 

3. การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าท่ีขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดโดยเฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน  

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงหรือ
พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐตามวิถีประชาธิปไตย 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสำนึกพลเมือง 
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ภาคผนวก ภาพกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen) 
รับข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เร่ือง ปัญหาของขยะ 
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ภาคผนวก ภาพกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen) 

ระดมกลุ่ม ร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะ และหาวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ 
 

       
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาพกิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง ( Project Citizen) 

สถานที่ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ภาคผนวก ภาพกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen) 
นักเรียนให้ความรู้แก่ชุมชน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
“กินหนมกันเม๊าะ” โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย 

1 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
                     ส านักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือผลักดันให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  โดยมีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต”  และมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรียน จากทั่วประเทศ ในปี
การศึกษา 2558  ส านักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   ได้ด าเนินงานเพ่ือลงสู่โรงเรียนต้นแบบใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ  บริษัทสร้างการดี   ซึ่งทางโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทสร้างการดี และได้มีฉันทามติ เสนอให้มีการตั้งชื่อโครงการ คือ  
“กินหนมกันเม๊าะ” ซึ่งเป็นการจ าหน่ายขนมต่างๆ รวมถึงขนมประจ าท้องถิ่น เช่น ทองม้วน และถั่วทอด เป็น
ต้น อีกทั้งนักเรียนยังสามารถประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง โดยท าขนมทั้งของดี
ของอ าเภอกงไกรลาศ และท าขนมชนิดต่างๆตามความถนัดของนักเรียนอีกด้วย 

             บริษัทสร้างการดี  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัย  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริมส าหรับนักเรียน เสริมสร้างสู่
อาชีพในอนาคต ด้วยอาชีพที่สุจริต รวมถึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกสุจริต ส่งผลให้
นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติและพลโลกทั้ง  6 หัวข้อ  ดังนี้ 
    1. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุดคือ 

ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 ค่าต่ าสุดคือระดับดี คิดเป็นร้อยละ  20   
   2. นักเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุดคือ 
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 77.14  ค่าต่ าสุด คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ  22.86 

          3. การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 58.57 ค่าต่ าสุดคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ  41.43 

          4.  การมีทักษะบริหารจัดการกิจกรรม จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุดคือ ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 
55.71 ค่าต่ าสุดคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 44.49                     
   5.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุดคือ  
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 54.29 ค่าต่ าสุดคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 45.71 

6. นักเรียนสามารถประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง จากผลการด าเนินการ  
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ   90    ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ  10 

ข้อเสนอแนะ 
    บริษัทสร้างการด ีด าเนินในรูปของคณะกรรมการนักเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาสามารถด าเนินงานใน
โครงการ “กินหนมกันเม๊าะ” ได้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทอ่ืนๆที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 











 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

เรื่อง  รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

........................................... 
                     ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต่ปี 
2556 – 2563 และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนสุจริตต้นแบบเมื่อปี 2567  โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 เมื่อปี 
2558  โรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 เมื่อปี 2560 ตามเอกสารที่แนบ ส าหรับปีงบประมาณ 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดให้โรงเรียนต้องเข้าร่วมโครงการครบ 100 % นั้น 

                    เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนสุจริตเพ่ิมเติม จ านวน  29 แห่ง เพ่ือให้เป็น
โรงเรียนสุจริต   ตามเป้าหมายครบ 100 % ที่ก าหนด ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบท้าย 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                  ประกาศ ณ วันที่   29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

 

     ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 

โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ปี 2557  จ านวน  1  โรงเรียน 

1 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก 

โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 ปี 2558 จ านวน   5  โรงเรียน 

1 โรงเรียนลิไทพิทยาคม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

2 โรงเรียนเมืองด้ง อ าเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สามเงา สุโขทัย 

4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม พบพระ สุโขทัย 

5 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม บ้านตาก สุโขทัย 

โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 ปี 2560 จ านวน   10 โรงเรียน 

1 โรงเรียนวังทองวิทยา ศรีส าโรง สุโขทัย 

2 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

3 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

4 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ สุโขทัย 

5 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

6 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ศรีสัชนาลั สุโขทัย 

7 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

8 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

9 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สวรรคโลก สุโขทัย 

10 โรงเรียนไกรในวิทยาคม 

 รัชมังคลาภิเษก 

กงไกรลาศ สุโขทัย 

11 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อุ้มผาง ตาก 

12 โงเรียนตากพิทยาคม เมืองตาก ตาก 

13 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม เมืองตาก ตาก 

 

 

 

 

 



รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี 2563 

................................................ 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 

จังหวัดสุโขทัย 

1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

2 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

3 โรงเรียนหนองตูมวิทยาคม กงไกรลาศ สุโขทัย 

4 โรงเรียนคีรีมาศวิทยาคม คีรีมาศ สุโขทัย 

5 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลวิทยาคม คีรีมาศ สุโขทัย 

6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สวรรคโลก สุโขทัย 

8 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สวรรคโลก สุโขทัย 

9 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สวรรคโลก สุโขทัย 

10 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 

11 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

12 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

13 โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์ ศรีส าโรง สุโขทัย 

14 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ศรีส าโรง สุโขทัย 

15 โรงเรียนขุนไกรวิทยาคม ศรีส าโรง สุโขทัย 

จังหวัดตาก 

1 โรงเรียนผดุงปัญญา เมืองตาก ตาก 

2 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม เมืองตาก ตาก 

3 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง เมืองตาก ตาก 

4 .โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม วังเจ้า ตาก 

5 โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคม วังเจ้า ตาก 

6 โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคม” บ้านตาก ตาก 

7 .โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สามเงา ตาก 

8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด ตาก 

9 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม แม่สอด ตาก 

10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม แม่สอด ตาก 

11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม แม่สอด ตาก 

12 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด ตาก 

13 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม แม่ระมาด ตาก 

14 .โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ท่าสองยาง ตาก 



กิจกรรมที่ 2  การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

- ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการต่อต้าน การทุจริต 

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมศึกษาดูงานเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมโปร่งใส 

ในส านักงานข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในระบบออนไลน์ในการชี้แจง 
แนวทางจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- การประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต  

2. กิจกรรมเสริมสร้าง ค่านิยมร่วมต้านทุจริต  
 - สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  (การประชาสัมพันธ์) 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง website ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ww45BDTZa0&t=13s 

- สื่อประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมเขตสุจริต  
3. กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
- เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตส านึก 

สู่การเป็นข้าราชการที่ดี ในการประชุมข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
/การประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการ /การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
- ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระมหากษัตริย์ 
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชน  
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการ 

การด าเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งในการจัดท าการประเมินความเสี่ยง/ การจัดท าแผนปฏิบัติงานการป้องกัน 

การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

5. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 



 
 

1. จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร	างคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ในวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ* 2564  นายสุดเขต สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นําคณะผู�บริหารสถานศึกษา ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนในสังกัด ทําพิธีเป̂ดปYายสํานักงาน โดยได�รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู�ว,าราชการจังหวัดสุโขทัย 
เป1นประธาน ซ่ึงมีหัวหน�าส,วนราชการ องค*กร รัฐวิสาหกิจและแขกผู�มีเกียรติเข�าร,วมพิธี ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ือการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ด�วยความซ่ือสัตย* สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร,งใส มีความพร�อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติและดํารงตนไว�ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป1นเจ�าหน�าที่ของรัฐ กระทําการในสิ่งที่ถูกต�อง ยึดมั่น   
ในค,านิยมขององค*กร และพัฒนาองค*กรให�มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ,งสู ,การเป1นองค*กรที่มีมาตรฐาน 
รวม ทั ้ง ร ,วมม ือก ับท ุกภาคส ,วน ในการป Yองก ันและปราบปรามการท ุจ ร ิตและประพฤต ิม ิช อบ  
โดยให�ผู�บริหาร ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีในสังกัดทุกคนร,วมกิจกรรม 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 นายสุดเขต  สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได�ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ก,อนเริ่มประชุมผู�บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ณ ห �องประช ุมโรง เร ียนกงไกรลาศว ิทยาคม อํา เภอกงไกรลาศ จ ังหว ัดส ุโขท ัย  โดยม ีผู �บร ิหาร 
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข�าร,วมการประชุม 

 
 

 
 

การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ด�วยความซื่อสัตย* สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร,งใส มีความพร�อมในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติและ
ดํารงตนไว�ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป1นเจ�าหน�าที่ของรัฐ กระทําการในสิ่งที่ถูกต�อง ยึดมั่นในค,านิยม  
ขององค*กรและพัฒนาองค*กรให�มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ,งสู,การเป1นองค*กรที่มีมาตรฐาน รวมทั้งร,วมมือ
กับทุกภาคส,วนในการปYองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให�ผู�บริหาร ข�าราชการ 
และเจ�าหน�าที่ในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

 

 



 
 

 

 

3. การประกาศนโยบายการเสริมสร	างคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

นายสุดเขต  สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย       
ได�ประกาศนโยบาย ทิศทาง เปYาหมาย การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑ*การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร,งใส ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑ*คุณธรรมและความโปร,งใส  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

     - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดําเนินงาน 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. การประกาศปฏิญญาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

เพ่ือเป1นการสร�างความตระหนักและให�คําม่ันในการร,วมกันปYองกันการทุจริต ปลูกฝeง 
ค,านิยมความซื่อสัตย*สุจริตและการสร�างเครือข,ายต,อต�านการทุจริต โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมประกาศปฏิญญาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจําป4งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 โดยบูรณาการเป1นกิจกรรมก,อนการประชุมงานต,างๆ โดยการนําของ นายสุดเขต  สวยสม 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     - กําหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
และกล่าวคําปฏิญาณเขตสุจริตทุกครั้งก่อนดําเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสร้างความ
ตระหนักและให้คํามั่นในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการสร้างเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมประกาศปฏิญญาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยบูรณาการเป็นกิจกรรมก่อนการประชุมงาน 

ต่าง ๆ โดยการนําของ นายสุดเขต  สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
 

 
 

   
 

 



 
 

 

5.  การจัดกิจกรรมหน	าเสาธงเพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ�ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาสุจริต 

นายสุดเขต  สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
พร�อมคณะบุคลากรร,วมกิจกรรมเข�าแถวร�องเพลงชาติ สวดมนต*ไหว�พระ และกล,าวคําปฏิญญาเขตพื้นท่ี
สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต,อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย* เป1นกิจกรรม ที่แสดงออก 
เชิงสัญลักษณ* ผู�บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพบปะพูดคุยกับบุคลากร ให�ขวัญกําลังใจและ
ทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห*ท่ีผ,านมา พร�อมแจ�งข�อราชการและภารกิจต,างๆ ในรอบสัปดาห* 
 

   

   

 

 



 
 

 
 
7.  การส�งเสริมค�านิยมอันดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของบุคลากรสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตในเรื่องการมีจิตสาธารณะและเข	าร�วมกิจกรรมต�างๆ ของหน�วยงาน 

๑. งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
นายสุดเขต  สวยสม  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

พร�อมด�วยบุคลกรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข�าร,วมพัฒนาทําความสะอาด บริเวณ
หน�าห�องทํางานของแต,ละกลุ,มงานในสํานักงาน เจ�าหน�าท่ีพร�อมอุปกรณ*ล�างทําความสะอาดบริเวณเพ่ือ
ปYองกันเชื้อโรค จํานวน 50 คน 
 

 

   

 

 



 
 

 

7. มีการเสริมสร	างวัฒนธรรมองคกร ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติท่ีมีความเปTนธรรม โปร�งใส สามารถ
เปTนแบบอย�างได	 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. กิจกรรมทําความสะอาด Big Cleaning day ปYองกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.เข�าร,วมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของพระมหากษัตริย*  
เนื่องในวันสําคัญต,างๆ 

 

 

 

 

 



 
 

 

พิธีบวงสรวงและเปWดงานสักการะพระแม�ย�า 

นายสุดเขตสวยสม ผู�อํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายอุดม อินทา  
และนายสิงห*เพชร สุทธิ รองผู�อํานวยการฯ ร,วมพิธีบวงสรวงและเป̂ดงานสักการะพระแม,ย,า จังหวัดสโุขทัย ประจําป4 2564 
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศาลพระแม,ย,าจังหวัดสโุขทัย 

      

 

4. มีการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค*กร สร�างขวัญและกําลังใจให�กับบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

5. กิจกรรมส,งเสริมวัฒนธรรมองค*กรในการส,งเสริมสิ่งแวดล�อม  ลดละเลิกใช� ถุงพลาสติก  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 

 

ประชาสัมพันธ�ทางหนังสือพิมพ�  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม ช่องทำงกำรสื่อสำร 
ใน Website ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำสุโขทัย 

https://ww2.sesaoskt.go.th/ 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

https://www.facebook.com/spm.sukhothai/ 

 

ช่องทำงกำรติดต่อ 

 

 



กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 การด าเนินงานตามปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) (OIT)  
ตามตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 จ านวน 43 ข้อ ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ฯ 

การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2564 
-   การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
-   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการฯ ในการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานตามปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) (OIT)  ตามตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 
จ านวน 43 ข้อ ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ฯ และมอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบในการตอบข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
-  จัดท าค าสั่งมอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบตัวชี้วัด ในการประเมินจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภายในวันเวลาที่ก าหนด  
-  ประชุมคณะกรรมการ ฯ กลั่นกรองข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูล ตามกรอบแนวทางการประเมิน ฯ 
ก่อนน าขึ้นเว็ปไซด์  
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย น าข้อมูลขึ้นเว็ปไซด์ตามวันเวลาที่ก าหนด 

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้คะแนน 94.26 ระดับ A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
6. การประชุมการเตรียมความพร	อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 

ในการดําเนินงาน ของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายสุดเขต สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเป1นประธาน 
ในการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ                   (Integrity 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2564 พร�อมด�วย       นางสาว
จิรวรรณ สุรเสียง ,นายอุดม อินทา ,นายสิงห*เพชร สุทธิ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ผู�อํานวยการกลุ,มทุกกลุ,มงาน และผู�รับผิดชอบโครงการฯ เพ่ือเตรียมความพร�อมในการ
ดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ แบบตรวจการเป̂ดเผย
ข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity andTransparency Assessment: OIT) และมอบหมายกลุ,มงาน
รับผิดชอบตัวชี้วัดในการประเมินข�อมูลสาธารณะ ณ ห�องประชุมเขาหลวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 
 

 
 

   
 

    



 
 

 

การประชุมส�งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

นายสุดเขต สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเป1นประธาน 
ในการประชุมส,งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร�อมด�วย
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง ,นายอุดม อินทา ,นายสิงห*เพชร สุทธิ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ผู�อํานวยการกลุ,มทุกกลุ,มงาน ในการดําเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และตรวจติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการ
ดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ความโปร,งใส
ของสํานักงาน ในป4งบประมาณ 2564 ตามท่ีได�มอบหมายกลุ,มงานรับผิดชอบในการตอบข�อมูล ITA 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



กิจกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินการ ดังนี้  
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

เพ่ือเตรียมรับการประเมิน ITA Online 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 

ของสถานศึกษาเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา                   
 

 

 

 

 

 



แนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
fb:@UprightSchoolProject

www.uprightschool.net

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์

M o v i n g  F o r w a r d
พั ฒ น า เ พื่ อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

I T A 
O n l i ne



 

แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
 

 
ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

การเตรียมการประเมิน 

 

◊ ชี้แจงแนวการประเมิน 
◊ Workshop ระบบ ITA 
Online ให้กับ สพท.  
◊ สถานศึกษาจัดเตรียม
Open Data  

ส.ค. 2564 สพท.เตรียมบุคลากรผู ้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู ้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 

และ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เก่ียวข้อง 
14-15 ก.ย. 2564 สพฐ.ประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ  ระบบ ITA Online ให ้กับ

ผู้รับผิดชอบ 245 สพท. 
ก.ย. 2564 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 

ของสถานศึกษาในสังกัด 

ก.ย. - ต.ค. 2564 สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 

ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

การดำเนินการประเมิน 

 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ทำแบบ OIT 

 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

 สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT 

การสรุปผลการประเมิน 

 

◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

 สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน  
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

 สพท.จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online 

ของสถานศึกษาและนำเสนอต่อ สพฐ. 
 

หมายเหตุ : แนวทางการดำเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย สพฐ. / สพท. จะแจ้งให้
สถานศึกษาทราบล่วงหน้า









 

  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



ส�วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
.............................................. 

ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
แผนงาน บูรณาการต�อต%านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร%างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร/างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู/ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร/างธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป�องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน�วยงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

1. เหตุผลความจําเป#น 

ด/วย ยุทธศาสตร5ชาติว4าด/วยการป�องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได/กําหนด

วิสัยทัศน5ว4า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต/านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร/างวัฒนธรรมต4อต/านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส4วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป�องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให/มีมาตรฐานสากล โดยมีเป�าประสงค5 

เชิงยุทธศาสตร5 คือ ประเทศไทยได/รับการประเมินดัชนีการรับรู/การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม4น/อยกว4าร/อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร5ชาติว4าด/วยการป�องกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล/องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร5ท่ี 6 

ด/านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร5ชาติ 20 ป% (ยุทธศาสตร5การปลูกฝEง 

“คนไทยไม4โกง” และยุทธศาสตร5การป�องกันด/วยการเสริมสร/างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด/วย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญท่ีเก่ียวข/องกับการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร5ท่ี 6 ด/านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร/างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร/างความตระหนักรู/” เพ่ือป�องกันการทุจริต ท่ีกล4าวถึง 

การเสริมสร/างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต/กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร/าง

องค5ความรู/และกระบวนการเรียนรู/ท่ีเท4าทันต4อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย5 

อยู4อย4างพอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด/านการป�องกัน

และปราบปรามการทุจริต ได/ร4วมเป?นส4วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร5ชาติ และแผนแม4บทภายใต/ยุทธศาสตร5ชาติ 



ประเด็น การต4อต/านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร4วมสร/างจิตสํานึกและค4านิยมให/ทุกภาคส4วนต่ืนตัว ละอายต4อ 

การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซ่ึงเป?นกลไกในการป�องกันและปราบปราม

การทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค$  

1. เพ่ือปลูกฝEงให/บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีพฤติกรรมร4วมต/านการทุจริตในวงกว/าง ท้ังในระดับ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป�องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให/เข/มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป-าหมาย  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร4งใสในการดําเนินงานอย4างต4อเนื่อง  
   

4. กลุ�มเป-าหมายโครงการ  

         1.  ผู/บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จํานวน 64 คน 
         2.  ครู ผู/บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
                       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย    จํานวน     1,173      คน 
                       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก  จํานวน       903     คน 

5. ค�าเป-าหมายและตัวช้ีวัด แผนแม�บทภายใต%ยุทธศาสตร$ชาติ ประเด็น การต�อต%านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย�อยการป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป-าหมาย ตัวช้ีวัด ป8 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย$สุจริต 
 

1. ร/อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค4านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต4อต/านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร/อยละ 48 

2. ร/อยละของหน4วยงานท่ีผ4านเกณฑ5การประเมิน 
ITA  

ร/อยละ 65 
(85 คะแนนข้ึนไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป-าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป-าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู%รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน�วยนับ จํานวน 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 

กิจกรรมเสริมสร/าง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร/อยละของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู/ในการป�องกัน
การทุจริต มีค4านิยมร4วม
ต/านทุจริต มีจติสํานึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว4าง
ผลประโยชน5ส4วนตน 
และผลประโยชน5ส4วนรวม 

ร/อยละ 85 200,000          กลุ4มส4งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

1. กิจกรรมสร/างความ
ตระหนักรู/ในการป�องกัน 
การทุจริต 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 “เขตสุจริตไม4คิดคอร5รัปชั่น” 
 
 

ร�อยละของจํานวนบุคลากร
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู� และได�รับการ
ปลูกฝ$งทัศนคติและค�านิยม
ที่ไม�ยอมรับการทุจริต 
 

ร/อยละ 80 50,000          กลุ4มส4งเสรมิการ
จัดการศึกษา 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป-าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู%รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน�วยนับ จํานวน 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 

2. กิจกรรมเสริมสร/างค4านิยม
ร4วมต/านทุจริต 
-สร/างสื่อประชาสัมพันธ5
รณรงค5ต4อต/านการทุจริต  

จํานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ5ในการ
ต4อต/านการทุจริต 
เพ่ือสร/างการรับรู/ 

ร/อยละ 80 20,000          กลุ4มส4งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

3. กิจกรรมสร/างจิตสํานึก
สาธารณะ แบ4งผัน ลด
ความเห็นแก4ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ 
- ศึกษาดูงาน สพท ต/นแบบ 

ร/อยละของจํานวนบุคลากรท่ี
รับการพัฒนาความรู/เก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถนําความรู/ท่ีได/รับไป
ประยุกต5ใช/ในการปฏิบัติ
หน/าท่ี 

ร/อยละ 80 50,000          กลุ4มส4งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

4. กิจกรรมเสรมิสร/างการคิด
แยกแยะระหว4างผลประโยชน5
ส4วนตนและผลประโยชน5
ส4วนรวม 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การกระทําท่ีถือเป?นเรื่อง
ผลประโยชน5ทับซ/อน” 
-ประชุมวิเคราะห5ความเสีย่ง  
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีารศึกษา 
 

-ร�อยละของจํานวนบุคลากร
เป)าหมายมีความตระหนัก 
และปฏิบัติหน�าท่ีให�เป+นไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน.ทับซ�อน 

ร/อยละ 80 30,000          กลุ4มส4งเสรมิการ
จัดการศึกษา 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป-าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู%รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน�วยนับ จํานวน 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 

5. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ค4าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ITA) ป% 2564  
 

คะแนน  85 50,000          กลุ4มส4งเสรมิ 
การจัดการศึกษา
และทุกกลุ4มงานฯ 

รวม 200,000           

 



7. ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต4 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
9. ผลประโยชน$ท่ีคาดว�าจะได%รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว4าง
ผลประโยชน5ส4วนตนกับผลประโยชน5ส4วนรวม 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีกลไกและกระบวนการป�องกันการทุจริตท่ีเข/มแข็ง 
และเท4าทันต4อสถานการณ5การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู/การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน/มท่ีดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ด/วยวิธีการออนไลน5 ผ4านทางเว็บไซต5
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน5 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน$ : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย ใสสะอาด ปราศจากคอร5รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร/างวัฒนธรรมและค4านิยมการต4อต/านการทุจริตในองค5กร 
 2. เสริมสร/างระบบบริหารจัดการภายในองค5กรอย4างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป�องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป-าประสงค$ :  
 เพ่ือผลักดันให/ดัชนีภาพลักษณ5คอร5รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

แผนงานบูรณาการต�อต%านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด%านป-องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝkงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให%มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย$สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร/อยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีพฤติกรรมยึดม่ัน 

ความซ่ือสัตย5สุจริต (ไม4น/อยกว4าร/อยละ 48) 

2.  ร/อยละของครู ผู/บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัฒนธรรมค4านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต4อต/านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ไม4น/อยกว4าร/อยละ 48) 

3. ร/อยละของหน4วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผ4านเกณฑ5การประเมิน

คุณธรรมและความโปร4 ง ใสในการดํา เนินงานของสถานศึกษา/สํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน5 

(ITA Online) (ไม4น/อยกว4าร/อยละ 65) 
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เป-าประสงค$ กลยุทธ$ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสาํนึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว4าง
ผลประโยชน5 
ส4วนตัวและ
ผลประโยชน5ส4วนรวม 
ประพฤติตนเป?น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู4การเป?น
บุคคลต/นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ5
บริหารงานด/วยความ
ซ่ือสัตย5สุจรติ 
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร4งใสในการ
ด4าเนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ5/
กําหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด/วย 
ความซ่ือสัตย5สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร4งใสใน
การดําเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัตเิก่ียวกับการให/
และรับของขวัญ เพ่ือให/
บุคลากร ถือปฏิบัติให/เป?นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายกระทรวง 
 ในการส4งเสริมการต4อต/าน
การทุจริต 

ร/อยละของความ สําเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สร/างจิตสํานึกท่ีตัว
บุคคลให/ตระหนักรู/ถึง
ปEญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต  
ให/ดํารงตนอย4างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) ปลูกฝEงและสร/างจิตสํานึก
และค4านิยมการต4อต/านและ
ไม4ทนต4อการทุจริต 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 “เขตสุจรติไม4คิดคอร5รัปช่ัน” 

ร/อยละของจํานวน
บุคลากรผู/เข/าร4วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู/ และได/รับ 
การปลูกฝEงให/มีทัศนคติ
และค4านิยมท่ีไม4ยอมรับ
การทุจริต 

50,000 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให/สามารถ 
แยกแยะระหว4าง 
ผลประโยชน5ส4วนตัว 
และผลประโยชน5
ส4วนรวมในการ 
ดําเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให/สามารถแยกระหว4าง
ผลประโยชน5ส4วนตัวและ
ผลประโยชน5 
ส4วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระทําท่ีถือเป?นเรื่อง
ผลประโยชน5ทับซ/อน" 
- ประชุมการวิเคราะห5ความ
เสี่ยงในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

ร/อยละของจํานวน
บุคลากรเป�าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน/าท่ีให/
เป?นไปตามแนวทาง 
เรื่องผลประโยชน5 
ทับซ/อน 

30,000 
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เป-าประสงค$ กลยุทธ$ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
4) ส4งเสริมการสร/าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต4อต/าน
การทุจริต 

1) ส4งเสริมกิจกรรมทําความดี 
เพ่ือสาธารณะแบ4งปEน  
ลดความเห็นแก4ตัว โดยยดึ
หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร/อยละของจํานวน 
บุคลากรท่ีได/รบัการ
พัฒนาความรู/เก่ียวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถนําความรู/ 
ท่ีได/รับไปประยุกต5ใช/ 
ในการปฏิบัติหน/าท่ี 

50,000 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร4งใสในการ
ดําเนินงานเป?นไปตาม
เป�าหมาย หรือสูงกว4า
เป�าหมาย เพ่ือ
ผลักดันให/ดัชนี
ภาพลักษณ5คอร5รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทํางาน 
ให/สอดคล/องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร4งใสในการ 
ดําเนินงานของ
หน4วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ5มาตรฐาน
การประเมินด/านคุณธรรม
และความโปร4งใสในการ
ดําเนินงาน 
- การเข/ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร4งใส 
การดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความ
พร/อมการเปvดเผยข/อมูล 
(Open Data)ประจําป% 2564 
- การประชุมช้ีแจงให/ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร4งใสฯ 

1) ค4าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร4งใสของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA) 

50,000 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร5ด/าน
การป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู4การปฏิบัต ิ

2) การจัดทําแผนปฏบัิติการ
ป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําป% 2564 

หน4วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป�องกันการทุจริต 
ประจําป% 2564 

- 

3. เสริมสร/าง
ภาพลักษณ5ท่ีด ี
ในองค5กรและ
สาธารณชนให/เกิด
ความเช่ือมั่นใน
กระบวนการท4างาน 
ด/านการป�องกันและ
ต4อต/านการทุจริต 

1) สร/างการรับรู/
เก่ียวกับบทบาท 
หน/าท่ี และการ
ดําเนินงาน ในด/าน 
การส4งเสริมจริยธรรม 
และต4อต/านการทุจริต 

1) สร/างสื่อประชาสัมพันธ5 
แนวสร/างสรรค5 เพ่ือให/เข/าถึง
ได/ง4าย น4าสนใจ และกระตุ/น
ให/ประชาชนรู/สึกร4วมเป?น
ส4วนหน่ึงในการต4อต/าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ5รณรงค5
ต4อต/านการทุจริต 

จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ5 
ในด/านการต4อต/านการ 
ทุจริต เพ่ือสร/างการรับรู/ 

20,000 



47 
 

เป-าประสงค$ กลยุทธ$ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 
เมตร ภายใต/หัวข/อ 
“สพท.ยุคใหม4 โปร4งใส ไร/
ทุจริต Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร5 “สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร5ประชาสมัพันธ5
ช4องทางการร/องเรียน 
- คู4มือป�องกันผลประโยชน5
ทับซ/อน (กรณีศึกษาท่ีอาจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) 

2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหา สาระ 
และช4องทางให/
เหมาะสม สอดคล/อง
กับความต/องการของ 
กลุ4มเป�าหมาย 
ทุกระดับ 

1) การจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร5 
ประชาสมัพันธ5โดยการ มีส4วน
ร4วมของผู/รับบริการและผู/มี
ส4วนได/เสีย 

ร/อยละของความ 
พึงพอใจของผู/รับบริการ 
ต4อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพ่ือต4อต/าน 
การทุจริต (ช4องทาง/ 
การนําเสนอข/อมูล) 

- 

 



 
แผนปฏิบัติการป-องกันการทจุริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป-าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู%รับผิดชอบ 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 กิจกรรมสร/างความตระหนัก
รู/ในการป�องกันการทุจริต 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 “เขตสุจรติไม4คิดคอร5รัปช่ัน” 
 

ร�อยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
มีความตระหนักรู� และได�รับ
การปลูกฝ$งทัศนคติและ
ค�านิยมทีไ่ม�ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว4าง
ผลประโยชน5ส4วนตัว 
และผลประโยชน5ส4วนรวม 
ประพฤติตนเป?นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู4การเป?นบุคคลต/นแบบ 

50,000          กลุ4มส4งเสริม
การจัด
การศึกษา/
กลุ4มกฎหมาย
และคดี 
 

2. กิจกรรมเสริมสร/างค4านิยม
ร4วมต/านทุจริตสร/างสื่อ
ประชาสัมพันธ5แนวสร/างสรรค5
เพ่ือให/เข/าถึงได/ง4าย น4าสนใจ 
และกระตุ/นให/ประชาชนรู/สึก
ร4วมเป?นส4วนหนึ่งในการต4อต/าน
การทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ5รณรงค5
ต4อต/านการทุจริต 

จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ5 
ในด/านการต4อต/านการ 
ทุจริต เพ่ือสร/างการรับรู/ 

เสริมสร/างภาพลักษณ5ที่ด ี
ในองค5กรและสาธารณชน
ให/เกิดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการท่าํงาน ด/าน
การป�องกันและต4อต/าน 
การทุจริต 

20,000          กลุ4ม
อํานวยการ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป-าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู%รับผิดชอบ 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 

1.3 กิจกรรมสร/างจิตสํานึก
สาธารณะ แบ4งผัน ลด
ความเห็นแก4ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ 
- ศึกษาดูงานเขตสุจริตต/นแบบ 
 

ร/อยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรที่รับการพัฒนา
ความรู/เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถนํา
ความรู/ที่ได/รับไปประยุกต5ใช/
ในการปฏิบัติหน/าที ่

บุคลากรทุกระดับเข/าร4วม
กิจกรรมทําความดี เพ่ือ
สาธารณะ แบ4งปEน ลด
ความเห็นแก4ตัว โดยยึด
หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

50,000          กลุ4มส4งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 

1.4 กิจกรรมเสริมสร/างการคิด
แยกแยะระหว4าง 
ผลประโยชน5ส4วนตนและ
ผลประโยชน5ส4วนรวม 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การกระทําที่ถือเป?นเร่ือง
ผลประโยชน5ทบัซ/อน” 
- ประชุมวิเคราะห5ความเสีย่งใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 

ร/อยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรที่เข/าร4วมการประชุมมี
ความตระหนักและปฏิบัติ
หน/าที่ให/เป?นไปตามแนวทาง
เร่ืองผลประโยชน5ทบัซ/อน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว4าง
ผลประโยชน5ส4วนตนและ
ผลประโยชน5ส4วนรวม 
ประพฤติตน 
เป?นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู4การเป?นบุคคล
ต/นแบบ 

30,000          กลุ4มส4งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป-าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู%รับผิดชอบ 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 

1.5 กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปร4งใสการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 
 - พัฒนาเว็ปไซด5หน4วยงานใน
สังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร4งใส 
การดําเนินงานของสาํนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร/อม
การเปvดเผยข/อมูล (Open 
Data) ประจําป% 2564 
- การประชุมชี้แจงให/ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร4งใสฯ 
 

ค4าคะแนนเฉลี่ย  
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร4งใสของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ผ4านเกณฑ5การประเมิน
ร/อยละ 85 ข้ีนไป 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร4งใส
ในการดําเนินงานเป?นไป
ตามเป�าหมาย หรือสูงกว4า
เป�าหมาย เพ่ือผลักดันให/
ดัชนีภาพลักษณ5คอร5รัปชนั 
(CPI) ของประเทศไทย 
เพ่ิมสูงข้ึน 

50,000          กลุ4มส4งเสริม
การจัด
การศึกษาและ
ทุกกลุ4มงาน 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบูรณาการต�อต%านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(ด%านป-องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู%รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝkงวิธีคิด  
ปลุกจิตสํานึกให%มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย$สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ5/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร4งใส 
ในการดําเนินงาน 

- กลุ4มส4งเสริมการ
จัดการศึกษา

และทุกกลุ4มงาน 
 โครงการปลูกฝkงและสร%างจิตสํานึกและค�านิยมการต�อต%านและไม�ทนต�อการทุจริต 50,000 
 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริต ไม4คิดคอร5รัปชัน"  
 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให%สามารถแยกระหว�างผลประโยชน$ส�วนตัว 

และผลประโยชน$ส�วนรวม 
     30,000 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําท่ีถือเป?นเรื่องผลประโยชน5ทับซ/อน" 
- กิจกรรมวิเคราะห5ความเสี่ยงในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 โครงการสร%างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต�อต%านการทุจริต 50,000 
 กิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะ  
 โครงการยกระดับการทํางานให%สอดคล%องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 

ในการดําเนนิงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
50,000 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให/ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสฯ  
 -  การจัดทํามาตรการเผยแพร4ข/อมูลต4อสาธารณะ  
 -  การจัดทํามาตรการให/ผู/มีส4วนได/ส4วนเสียมีส4วนร4วม  





 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

1. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

2. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหารจัดการ 

             เร่ืองร้องเรียน 

4. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

             และการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 

5. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์สํานักงานเขตพื้นที่            
             การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

         6. ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มอื 

              หรือมาตรการปฏิบัติงาน 

         7. ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

             ในการดําเนินงาน 

         8. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาสุโขทัย  

         9.  ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

















 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
................................................................. 

           การป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก ในการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
                     1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

                     2 . การสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ ราชการตามกรณี ต่ าง ๆ ให้ ยึดหลัก คุณธรรม  
ธรรมาภิบาลและประโยขน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ตลอดจนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                     ๓. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 

และจะต้องจัดท าข้ันตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

                     ๔. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับชั้นต้องงดเว้นการให้  การรับสินบน ตลอดจน  

ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

                     ๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้เกิดซ่องว่าง 
ให้เกิดการทุจริต หรือการให้ การรับสินบนได้ 
                     ๖. หากมีกรณีการทุจริต การเรียกรับ การให้สินบน หรือมีข้อร้องเรียนอ่ืน ๆ ให้ท าการร้องเรียน
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รอ้งเรียนพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งโดยตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เลขที่ ๑๓๘ ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
ทั้งนี้ ขอ้มูลการร้องเรียนจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

                     ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 โดยค านึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยซึ่ ง
ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ทราบการด าเนินการภายในสิบห้าวัน และเมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นและได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันด าเนินการแล้วเสร็จ 

                    ๘. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนวทางการรับการให้ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                    ๙. การเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ประกาศ ณ วันที่ 1๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

/10. การรับนักเรียน… 















 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

.............................................. 
               ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน      
ที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนภำยในส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สรุปผลกำรวิเครำะห์              
ด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม          
เพ่ือให้กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นไปตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องกับเจตนำรมณ์กำรป้องกัน             
และปรำบปรำมกำรทุจริตเพรำะพฤติกรรมกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนบำงประกำรเป็นควำมผิดทำงวินัย ทำงอำญำ
หรือทำงแพ่งจึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  
ดังนี้ 

                 1. มาตรการป้องกันการจัดสรรงบประมาณ 

                    แนวทางปฏิบัติ 
                    1) แจ้งแนวปฏิบัติในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ 

                    2) ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ โดยด ำเนินกำร 

ในรูปแบบคณะกรรมกำรในกำรจัดสรรงบประมำณทุกรำยกำร 

                    3) ห้ำมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ 

กำรจัดสรรงบประมำณ 

                    4) สอบถำมควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน ในกำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อน ำเสียงสะท้อนหรือปัญหำที่อำจเกิดขึ้นมำปรับปรุงแก้ไขกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น  
                    5) ประชุมข้ำรำชกำรในกลุ่มอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อรำชกำร และระเบียบต่ำง ๆ  
ที่แก้ไขปรับปรุง และปรึกษำหำรือปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำน 

ประสบผลส ำเร็จและมีธรรมำภิบำล 

                 2. มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                      แนวทางปฏิบัติ 

                   1) วำงแผนจดัท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในแต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ (กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
เช่น กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ/รำคำกลำงกำรก ำหนดขอบเขตเขตงำนโดยเน้นกำรด ำเนินกำรในรูป
คณะกรรมกำร กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนในทุกกระบวนงำน 

                   2) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเปิดเผยข้อมูลให้รับทรำบทั่วกัน 

และต่อสำธำรณชน  
 

 

/3) มอบหมำยผู้บังคับบัญชำ....  
 





















แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  ปี 2564  
ข้อ ข้อมูล Link   หมายเหตุ 

ข้อมูลพื้นฐาน   https://www.sesaoskt.go.th/ 
O1 โครงสร้าง https://www.sesaoskt.go.th/structure/  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sesaoskt.go.th/executive/  

O3 อ านาจหน้าที่ https://www.sesaoskt.go.th/authority/  

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา หน่วยงาน 

https://www.sesaoskt.go.th/action-plan/1385/  

O5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sesaoskt.go.th/contact/  

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sesaoskt.go.th/category/law/  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sesaoskt.go.th/category/news/  (เป็นอันนี้)  

O8 Q&A https://www.sesaoskt.go.th/feedback/  

O9 Social Network https://www.sesaoskt.go.th/social-network/  

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 
63 

https://www.sesaoskt.go.th/action-plan/1287/  

O11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงาน 

รายไตรมาส  

https://www.sesaoskt.go.th/quarterly-performance-monitoring-

report/1203/ 
 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป2ี563 

https://www.sesaoskt.go.th/annual-report/1174/  

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

https://www.sesaoskt.go.th/category/manual/  

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

https://www.sesaoskt.go.th/category/standard-service/  

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

https://www.sesaoskt.go.th/category/service-statistical-data/  

O16 รายงานผลการส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

การให้บริการ 

https://www.sesaoskt.go.th/service-satisfaction-survey-

report/1148/ 
 

O17 E–Service https://www.sesaoskt.go.th/e-service/  

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2563 

https://www.sesaoskt.go.th/nessw/1131/  

O19 รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี  รายไตรมาส 

https://www.sesaoskt.go.th/newwen/1139/  



แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  ปี 2564  
ข้อ ข้อมูล Link   หมายเหตุ 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2563 

https://www.sesaoskt.go.th/%e0%b8%b7newww/1144/  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ  
ปี2563 

https://www.sesaoskt.go.th/news-purchase/1086/  

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  

https://www.sesaoskt.go.th/category/purchase/  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน  

https://www.sesaoskt.go.th/summary-of-monthly-

procurement/1150/ 
 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 2563 

https://www.sesaoskt.go.th/supplies-report-annual/1162/  

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

https://www.sesaoskt.go.th/hrm-policy/1118/  

O26 การด าเนินการตาม
นโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

https://www.sesaoskt.go.th/policy-action-hrm/1137/  

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล  
ปี2563 

https://www.sesaoskt.go.th/administration-and-

development/1126/ 
 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

ประจ าป ี2562 

https://www.sesaoskt.go.th/annual-report-of-hrm/1835/  

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  

https://www.sesaoskt.go.th/guidelines-for-handling-fraud-

complaints/2057/ 
 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

https://www.sesaoskt.go.th/feedback/  

o31  
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
ประจ าปี 2563 

https://www.sesaoskt.go.th/statistical-fraud-complaints/1453/  



แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  ปี 2564  
ข้อ ข้อมูล Link   หมายเหตุ 

O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

https://www.sesaoskt.go.th/feedback/  

o33  
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

https://www.sesaoskt.go.th/opportunity-for-participation/1720/ ภาพ
กิจกรรม 

O34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

https://www.sesaoskt.go.th/intent/1471/  

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

https://www.sesaoskt.go.th/executive-involvement/1723/ ภาพ
กิจกรรม 

o36 

 

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ประจ าปี 2563 

https://www.sesaoskt.go.th/annual-fraud-risk-assessment/1897/  

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต  

https://www.sesaoskt.go.th/actions-to-manage-fraud-risk/2067/  

o38 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

https://www.sesaoskt.go.th/uncategorized/1726/ ภาพ
กิจกรรม 

o39  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 2563 

https://www.sesaoskt.go.th/annual-anti-corruption-action-

plan/1931/ 
 

O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี  
รายไตรมาส  

https://www.sesaoskt.go.th/quarterly-annual-anti-corruption-

supervision-report/1729/ 
 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

https://www.sesaoskt.go.th/annual-report-on-anti-corruption-

actions/1944/ 
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

https://www.sesaoskt.go.th/measures-transparency-

organization/1928/ 
 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

https://www.sesaoskt.go.th/implementation-measures-

transparency/1934/ 
(ภาพ
กิจกรรม) 

 








