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ค าน า 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่าง
โปร่งใสเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วย
ยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว และเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จากแหล่งข้อมูลโดยประเมิน 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ส าหรับแบบIIT) 2. ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (ส าหรับแบบEIT) และ 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (สาหรับแบบOIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 จึงส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รับผิดชอบในพ้ืนที่    
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานด าเนินงาน
ป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน
ในระดับ นโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ  
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น  
ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ
กลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุ ลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์  
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ 
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบ
ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
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  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จากทั้งภายในและต่างประเทศ  
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักที่ ใช้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมใช้ชื่อว่าโดย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เพ่ือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตามยุทธศาสตร์ที่ว่า “สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริตและพัฒนา มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลาย
หน่วยงานมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนา 
และยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ให้บริการ
และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการ ปฏิบัติงานอย่าง
มีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ด้านการบริหารจัดการใน
หน่วยงาน พบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิด
การทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลปะโยชน์ทับซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท าให้การ
ทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง ตลอดจน ผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายใน
หน่วยงานในภาพรวมของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งการด าเนินการะเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมิน
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดเนินงานให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลในส่วนที่ยัง
บกพร่อง มีการพัฒนา ระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ทั้งบุคลากร ในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นอย่างดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560– 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ ข้อมูล รวดเร็วในการ
วิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยระบบเวลาจริ ง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับการประเมิน โดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายที่ 5 “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และก าหนด
ประเด็นกลยุทธ์ข้อ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยก าหนดตัวชี้วัด ข้อ (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity( and Transparency 
Assessment: ITA) และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ข้อ (4) ก าหนดให้หน่วยงานในทุกสังกัดใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพาหน ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้ วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วน
การประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย 
 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหน่วยงาน    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จึงด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มาโดยตลอด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ   พร้อมทั้งด าเนินโครงการต่อต้าน
คอรัปชั่น (เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ 2563 และเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment  Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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ส่วนที่ 2   
วิธีการการด าเนินงาน  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ 
2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 

พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือให้ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ิมสูงขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
กระบวนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้

เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

1. ร้อยละของความ 
ส าเรจ็ในการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

- 

2. สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ
3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 
4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และปลูก
จิตส านึกในการป้องกัน
การทุจริตและคอรัปชั่น 
(ภายใต้ชื่อเขตสจุริต) 

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู ้และไดร้ับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 
3. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

139,800 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนามาตรฐานการ
ประเมินด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

10,200 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2562 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2562 

- 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 
4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

3. การประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์ ในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู้ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
 

3. จ านวนรูปแบบ
ประชาสมัพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้
 
  
4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปี 2563 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันใหม้ีดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น  
 

-          กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

การประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด่าเนินงาน 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มคีุณธรรม  
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 

-          กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนา
บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน
การบริหารราชการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สู่องค์กรสุจริต 

- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนัก
รู้ และได้รบั 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 
-. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มคีุณธรรม  
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 

          กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 
 
 



9 
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบตัิตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันใหม้ีดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น  

          กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

การประชาสัมพันธ์ รณรงค์  
ในด้านการต่อตา้นการทุจริต 
เพื่อสร้างการรับรู้ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

- จ านวนรูปแบบ
ประชาสมัพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้
- ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในองค์กร
และสาธารณชนให้เกิดความเช่ือมัน่
ในกระบวนการท างาน ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

-          กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันใหม้ีดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น  

          กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่เหมาะสม  

มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 
 1.2 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและต่อสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานและ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร   
 1.3 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบสู่การ
ปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ือการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

 

2. เป้าหมาย 
 2.๑ ด้านปริมาณ 
                 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 67 คน 

2.๒ ด้านคุณภาพ 
 2.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานสูงขึ้น   
 
3. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ 2563          
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 7 ได้ด าเนินการกิจกรรมการรณรงค์ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7,  Facebook Fanpang  
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม และปลูกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในรูปแบบการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ในวันที่  30  กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  และ
ระหว่างวันที่  1 – 2  ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดจันทบุรี – ตราด) 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 55 คน 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity  and Transparency Assessment  Online : 
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมิน ดังนี้ 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน  88.52 ล าดับที่ 75 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (ระดับดมีาก )  ผลการประเมิน “ผ่าน”  

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) พบว่า ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(88.52 คะแนน) เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (80.04 คะแนน)  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 87.10 - - 

2559 86.13 ลดลง -  

2560 76.19 ลดลง -  

2561 79.53 เพ่ิมข้ึน +  

2562 80.04 เพ่ิมข้ึน +  

2563 88.52 เพ่ิมข้ึน + 
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การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากการด าเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่  2. การใช้งบประมาณ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
 ตัวช้ีวัดที่  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวช้ีวัดที่  7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้
มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่  8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง  
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่  9.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่ งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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  ตัวช้ีวัดที่ 10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย 

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   จ านวน   150,000.00 บาท 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  จ านวน   150,000.00 บาท 
 คงเหลือ    จ านวน              0.00 บาท 
 ร้อยละของการเบิกจ่าย        คิดเป็น ร้อยละ  100 
 
5. ปัญหาและอุปสรรค 

- ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางคน เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ค าถามของเครื่องมือที่ใช้วัดการรับรู้ ในบางประเด็น ท าให้ผลตอบคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง 

- ผู้ที่รับผิดชอบบางตัวชี้วัดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการศึกษาบางตัวชี้วัดการประเมิน ท าให้ข้อมูล   
ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์  
ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในรายการดังกล่าว 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 - จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ โดยเน้นบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าความเข้าใจ และวิเคราะห์การตอบค าถามตามแบบวัดการรับรู้
ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รวมทั้งการจัดท าข้อมูลทีป่รากฏบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ตรงตามข้อพิจารณา ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 - มีการปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้ทันสมัย มีการจัดแบ่งเมนูต่างๆ 
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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7. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
          1. ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน: ITA Online ที่คะแนน 88.52  ล าดับที่ 75 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน 
ระดับ A (ระดับดีมาก )  ผลการประเมิน “ผ่าน” และเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (80.04 คะแนน) 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 8.48 คะแนน  
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

************************************************* 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีการด าเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ข้าราชการ  
และบุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริต ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถว  เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญา       
เขตสุจริต พร้อมทั้งให้โอวาทเก่ียวกับกับการเป็นข้าราชการที่ดี เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ในทุก
วันจันทร์แรกของเดือน ณ บริเวณหน้าเสาธง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต 
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2. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริเวณหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

 

  
 

   
 
 
3. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  พร้อมด้วย ผู้อ านวยการ

กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมกีฬาสี สพม.7 ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคี มีน้ าใจนักกีฬา 
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยแบ่งเป็น 2 สี ได้แก่ สีฟ้า และสีชมพู และมีหลากหลายชนิดกีฬา ในวันศุกร์ที่ 3 
มกราคม 2563 ณ สนามหญ้าหน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
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4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเป็น
ข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  
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 ภาพการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

   
 

    
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที่ 1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารราชการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่องค์กรสุจริต  

ในวันที่ 30 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7  
และระหว่างวันที่  1 – 2 ตุลาคม 2563  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดจันทบุรี – ตราด)  

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดจันทบุรี 
 
 

  
 

  
 

   
 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
เรื่อง ขับเคลื่อนการบริหารราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วันที่  1 ตุลาคม 2563 ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 17 (จังหวัดจันทบุรี – ตราด) 
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ภาพการประชุมพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารราชการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่องค์กรสุจริต  

ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม  25632 ณ ห้องประชุมเมโทร แซนด์แอนด์ซี รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 
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ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การท างานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

วันที่  2 ตุลาคม 2563 ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดจันทบุรี 
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