
 
 

 

 
 
 
 

รายงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการความก้าวหน้าการดำเนินการ  
ตามมาตรการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด    
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๕๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มา
กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษมัธยมศึกษา         
ร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เน้นการมีส่วนร่วม ต่อเนื่อง ได้คุณภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป  
 
 

 
                                               กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                                  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                                        วันท่ี  ๘  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

************************ 

ความสำคัญและความเป็นมา 

 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเปน็การทุจริต
คอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม
ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความ
เป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทาง
การเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่
ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่
เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีประเด็นผลการรายงานภาพรวม  ข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  แนวทางการนำผลการรายงานความก้าวหน้าไป
ปฏิบัติของหน่วยงาน  ตลอดจนกำหนดมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้



๑. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

ประเด็น มาตรการ/คำสั่งที่เก่ียวข้อง/กิจกรรมขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

แนวการดำเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการกำกับติดตาม 

การป้องกัน
การทุจริต 

๑. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  
๒. คำส่ังคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
๓. การประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนัก
และการรับรู้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-ประชุม “การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
และปอ้งกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ           
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕)   
๔. นำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานสู่การปฏิบัติทุกกลุ่มงาน 

 

 

 

 

๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
๒. แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน  
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
๔.ประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและ
การรับรู้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
-ประชุม “การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
และปอ้งกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงาน
เขตพื้นท่ี การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)   
 
 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 

• รายงานความก้าวหน้า  
(รายไตรมาส) 
• รายงานสรุปผล  
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

 



 
ประเด็น มาตรการ/คำสั่งที่เก่ียวข้อง/กิจกรรมขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
แนวการดำเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการกำกับติดตาม 

  ๕. กำกับติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
๖.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น มาตรการ/คำสั่งที่เก่ียวข้อง/กิจกรรม
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

แนวการดำเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการกำกับติดตาม 

การปรับปรุง
ระบบการ
ทำงาน 

๑. ประชุมสร้างความเข้าใจการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล 
๓. แผนภูมิ/แผนผังการให้บริการของ
หน่วยงาน 
๔. เปิดเผยช่องทางการมีส่วนร่วมผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ ของ
หน่วยงาน 
 
 
 

๑. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรนอกหน่วยงาน
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายนอก
หน่วยงานมีส่วนรว่มใน การตรวจสอบการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
๓. จัดทำแผนภูมิ/แผนผังการให้บริการของ
หน่วยงาน 
๔. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงานทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

- กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
- ทุกกลุ่ม 

• รายงานความก้าวหน้า     
(รายไตรมาส) 
• รายงานสรุปผล  
ณ ส้ินปีงบประมาณ 

 
 
 
 

 
 
 
 



ประเด็น มาตรการ/คำสั่งที่เก่ียวข้อง/กิจกรรมขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

แนวการดำเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการกำกับติดตาม 

การใช้
งบประมาณ 

๑. ประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  การใช้
พิจารณาการใช้งบประมาณและแนวทางการใช้
จ่ายงบประมาณ 
๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

๑. จัดทำแผน/ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยควบคุม 
กำกับให้เป็นไปตามแผน 
๒. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
และเปิดโอกาส ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอด็ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔. ควบคุมงบประมาณตามบัญชี/ทะเบียนคุม
งบประมาณโดยใช้ยอดรับจ่ายจากระบบ 
GFMS ประกอบการตรวจสอบ 
๕.แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนมีการ
ติดตามเร่งรัดงบประมาณในท่ีประชุมผู้บริหาร 
เพื่อเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็ว 
๖.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริหารการเงินและ
งบประมาณบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ 
-กลุ่มนโยบายและแผน 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

• รายงานความก้าวหน้า          
(รายไตรมาส) 
• รายงานสรุปผล  
ณ ส้ินปีงบประมาณ 



๒. การดำเนินการรายไตรมาส  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ                 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ ดังนี้ 
 
 ประเด็นการป้องกันการทุจริต 

๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยการนำของนายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้มีการประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน จำนวน ๗ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ๒) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอด็  ๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
๔) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๕) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ๖) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ๗) มาตรการ กลไก ในกา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
      
๒. แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     -กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  
๔.  ประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน : ประชุม “การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและปอ้งกันการทุจริตภายในหน่วยงาน”                        
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 
๔. กำกับติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     -สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการดำเนินการกำกับติดตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการวาระการประชุมประจำเดือนของบุคลากรและดำเนินการ
ตามปฏิทินการกำกับติดตามฯ 
 
๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
        • รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส 
        • รายงานสรุปผล ณ ส้ินปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 



ประเด็นการปรับปรุงระบบการทำงาน 
๑. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานและเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
    - ทุกกลุ่มงานมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
๓. จัดทำแผนภูมิ/แผนผังการให้บริการของหน่วยงาน 
    - ทุกกลุ่มงานมีการจัดทำแผนภูมิ/แผนผังการให้บริการของหน่วยงาน โดยเผยแพร่แผนภูมิ/แผนผัง

การให้บริการของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
๔. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภารกิจการดำเนินงานทุก

กลุ่มงาน ทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นปัจจุบันละต่อเนื่องทุกภารกิจ  
 

 
ประเด็นการใช้งบประมาณ 
๑. จัดทำแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยควบคุม กำกับให้เป็นไป
ตามแผน 
๒. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีและเปิดโอกาส ให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ   
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔. ควบคุมงบประมาณตามบัญชี/ทะเบียนคุมงบประมาณโดยใช้ยอดรับจ่ายจากระบบ GFMS ประกอบการ
ตรวจสอบ 
๕.แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนมีการติดตามเร่งรัด
งบประมาณในท่ีประชุมผู้บริหาร เพื่อเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็ว 
๖. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริหารการเงินและงบประมาณบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

๓.๑ ข้อค้นพบ 
จากการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการดำเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  โดย
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรการท่ีกำหนดไว้ 

๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษร้อยเอ็ด มีภาวะผู้นำในการ 
ดำเนินการป้องกันการทุจริตโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆท่ีสอดคล้องกับการป้องกันการ
ทุจริตเป็นอย่างดี 
 ๓. คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทุกคน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ถือปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อย่างเคร่งครัด 
 
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในช่วง ๖ เดือนท่ีผ่านมาพบว่า เป็นช่วงท่ีมีการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินการบางกิจกรรมต้องเวน้ระยะห่าง หรืองดกิจกรรมการ
ประชุมท่ีมีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมหรือ
แนวทางตามมาตรการในสภาวการณ์แพร่ระบาดตามความเหมาะสม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ให้
เหมาะสมกับถานการณ์  
          ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นช่วง
ท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินการบางกิจกรรมต้องเว้นระยะห่าง หรอืงด
กิจกรรมการประชุมท่ีมีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเขตสุจริต
เล่ือนไปจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไตรมาสท่ี ๔  
 
.          

                             
.....................................................ผู้รับรองข้อมูล 

                                          (นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก)      
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
                                      วันท่ี  ๘  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 



คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

คณะทำงาน 
ที่ปรึกษา         
 ๑.  นายอดุลย์ศักด์ิ  บุญเอนก   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 ๒.  นายธนา  โด่งพิมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 ๓.  นายยอดรัก  บุรวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 ๔.  นายวงศกร  ประกอบนันท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 
คณะทำงาน 
 ๑. นายธนา  โด่งพิมาย     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 ๒. นางศุภวรรณ อดกล้ัน      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
 ๓. นางพิสมัย  หาญอาษา     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                           
 ๔. นางปัทมาพร  อารีเอื้อ     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๕. นายอุพิษ  เหมือนทอง    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
  ๖. นายพรมมา  พันธภิบาล   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                
  ๗. นางสาวธาริณี  มลารวม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       
  ๘. นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพเิศษ รักษาการ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์             
  ๙. นายจำนงค์ ร่มเย็น  นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าท่ี 
     ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
  ๑๐. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม     

   การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
  ๑๑. นางมธุวลี  จันโทมุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าท่ี 
     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ            
  ๑๒. นางสายยนต์  จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
  ๑๓. นางสุพัชร์ชญา  โสรธร    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       
  ๑๔. นางสายวสันต์  สุชะไตร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       
  ๑๕. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                       
 
            
บรรณาธิการ และจัดทำรูปเล่ม    
     ๑. นางสุพัชร์ชญา  โสรธร      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                                                                                          
     ๒. นางสาวธันยพร  สุวรรณศรี     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน              
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
มาตรการ คำสั่ง และ 

ภาพการประชุม “การส่งเสรมิคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน”                        
ตามโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส          
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)   

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑. ๑. คำสั่งที่เก่ียวข้องคำสั่งที่เก่ียวข้อง  



  
  



  

  
  



  
  



  
  



  
  



๒. มาตรการ๒. มาตรการส่งส่งเเสริมสร้างคุณธรรมสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่และความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่  

  



  
  



  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
  



  



  



  
  
  
  



  



  



  



  



  
  
  



  



  
  



  



  



  



 


