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คำนำ 
 

 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบัน และเล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงานเป็นหลักสำคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ท่ีกำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมร้อยเอ็ด และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และนำผลการวิเคราะห์
มากำหนดเป็นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ  เพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ให้ดีขึ้น และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
  
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 
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 ๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๑.๑ ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ในระดับประเทศ 

ระดับ จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 

AA ๘๒ ๓๖.๔๔ 

A ๑๒๒ ๕๔.๒๒ 

B ๑๙ ๘.๔๔ 

C ๒ ๐.๘๙ 

D - - 

E - - 

F - - 

 
 ๑.๒ ผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๗๘.๒๒ คะแนนซึง่ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัด ๖, ๗, ๘ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน  ส่วนตัวช้ีวัดท่ี 
ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชีว้ัดอื่น ๆ คือ ๑๐ ได้คะแนน ๔๓.๗๕ คะแนน 
 ๑.๓ เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด (๒๕๕๙-
๒๕๖๔) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 

๒๕๕๙ ๘๑.๔๓    

๒๕๖๐ ๘๘.๗๗ A +๗.๓๔ เพิ่มขึ้น 

๒๕๖๑ ๗๘.๔๘ B -๑๐.๒๙ ลดลง 

๒๕๖๒ ๗๗.๘๕ B -๐.๖๓ ลดลง 

๒๕๖๓ ๘๑.๐๓ B +๓.๑๘ เพิ่มขึ้น 

๒๕๖๔ ๗๘.๒๒ B -๒.๘๑ ลดลง 
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 ๑.๔ ผลการประเมิน ITA รายตัวช้ีวัด 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ร้อยเอ็ด เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงาน 
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เรียงตามลำดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน ๘๕ คะแนน) 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

๑ ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี ๙๙.๖๖ AA ผ่าน 

๒ ๒ การใช้งบประมาณ ๙๘.๑๓ AA ผ่าน 

๓ ๓ การใช้อำนาจ ๙๘.๕๙ AA ผ่าน 

๔ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๙.๔๔ AA ผ่าน 

๕ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต ๙๘.๗๗ AA ผ่าน 

๖ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 

๗ ๗ ประสิทธิภาพของการส่ือสาร ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 

๘ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ๑๐๐.๐๐ AA ผ่าน 

๙ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๔๘.๙๖ F ไม่ผ่าน 

๑๐ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๔๓.๗๕ F ไม่ผ่าน 

 
  หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย  คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence  ๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐ ผ่าน 

A Very Good  ๘๕.๐๐-๙๔.๙๙ ผ่าน 

B Good  ๗๕.๐๐-๘๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

C Fair  ๖๕.๐๐-๗๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

D Poor  ๕๕.๐๐-๖๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor  ๕๐.๐๐-๕๔.๙๙ ไม่ผ่าน 

F Fail  ๐-๔๙.๙๙ ไม่ผ่าน 
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๒. วิคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 ๒.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดท่ี ๑-๕ ได้ด้คะแนนเท่ากับ ๒๙.๖๘ (เป็นคะแนนท่ีได้ทำการคูณ 
ค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งช้ีให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอย่างดีและตระหนักเกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี และเอาใจใส่ในการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้สูงกว่า 
มาตรฐานท่ีต้ังเป้าหมายไว้ และบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนว่ยงานของ
ตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมัน่ เต็ม
ความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ ๆ ของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ใน
อนาคต อย่างไรก็ด ีมจุีดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดได้ต้ังเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ ๙๕.๐๐ 
 (เป็นคะแนนท่ียังไม่ได้คูณค่าน้ำหนักคะแนน) 
 จุดแข็ง (ตัวชีว้ัดท่ีได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ ๙๕.๐๐ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ  

๑) การปฏิบัติหน้าท่ี (๙๙.๖๖)                     
๒) การใช้ทรัพย์สินของราชการ(๙๙.๔๔)   
๓) การแก้ไขปัญหาการทุจริต(๙๘.๗๗)  
๔) การใช้อำนาจ (๙๘.๕๙) และ  
๕) การใช้งบประมาณ (๙๘.๑๓) 

 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชีว้ัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ..๙๔.๓๐..) จำนวน.....-........ตัวช้ีวัด  
 ๒.๒ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดท่ี ๖-๘ ได้คะแนนเท่ากับ ๓๐.๐๐ (เป็นคะแนนท่ีได้ทำการคูณ 
ค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งช้ีให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน มีการประเมนิการรับรู้ของ ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่าง เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
ซึ่งสะท้อนถึง การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย นอกจากนี้ ยังประเมิน
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การรับรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานท่ีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
(โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอ้ยเอ็ด ได้ต้ังเป้าหมายของแต่ละตัวชีว้ัด ไว้ที่ร้อยละ ๙๕.๐๐ ) 
 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ.. ๙๕.๐๐...) จำนวน....๓......ตัวชี้วัด คือ  
  ๑) คุณภาพการดำเนินงาน 

๒) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ.......) จำนวน....-.....ตัวชี้วัด คือ -ไม่มี- 
 ๒.๓ ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี ๙-๑๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๑๘.๕๔ (เป็นคะแนนท่ีได้ทำการคูณ 
ค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งช้ีใหเ้ห็นว่าหน่วยงาน ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล 
ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) 
การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพรข่้อมูลในประเด็นขา้งต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับรายละเอียดตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินฯ 
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง คือ -ไม่มี- 
 จุดท่ีต้องพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) ควรดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทุกคนของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจและ
นำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพรข่้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและการดำเนินการ
สอดคล้องกับรายละเอียดตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินฯ 
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 ๒) ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการศึกษาดูงานการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open data 
Integrity and Transparency) จากเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี ๙และ๑๐ ท่ีเป็น
แบบอย่างได้เป็นอย่างดี 
 ๓) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สะท้อนผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี ๙-๑๐ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงานของหน่วยงานเป็นประจำและต่อเนื่อง 
 ๔) มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี ๙-๑๐ อย่างสม่ำเสมอ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
  ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (O๑-O๙) 
  ๙.๒ การบริหารงาน (O๑๐-O๑๗) 
  ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ (O๑๘-O๒๔) 
  ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๕-O๒๘) 
  ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (O๒๙-O๓๓) 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
  ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O๓๔-O๔๑) 
  ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O๔๒-O๔๓) 
 
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ                                  
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต  

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 - กระบวนงานท่ีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 - การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 - การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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 - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  - มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต    - ฯลฯ 
 ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึน้หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 ๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 
  (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จำนวน ๔ ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 ๑. กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
   ๒. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   ๔. การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 จากผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีทุกคน เป็นไปตามเจตจำนงดังกล่าว และให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

๑.  ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ต้องมีความเข้าใจ
ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ท่ี
บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นท่ีไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการของ
บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 
(professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาท่ีเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลำเอียง



๙ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจท่ีมีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

๒. มาตรการขับเคลื่อนเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประการแรก การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า

อะไรคือส่ิงผิดและอะไรคือส่ิงถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว  
โดยจะต้องนิยามและกำหนดมาตรฐานการกระทำต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่าวนี้ สามารถกระทำได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสมาคม
และส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความ
ชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสำหรับกำกับ 
ความประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ง  
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางช้ีแนะว่าบุคคลท่ีมีตำแหน่งหน้าท่ีทางด้านสาธารณะ
นั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึง
ปฏิบัติ 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน
ส่ือมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน การ
จัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง เพื่อก่อให้เกิด
ความกระจ่างในประเด็นท่ีคลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของ
สังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทำให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบช่ัวดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทำการอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทำผิดเพราะไม่ทราบ ท่ีสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็
คือการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ท่ีมีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 
          ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of 
civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่การรวมตัว
กันจัดต้ังองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมส่ือสารมวลชน 
ท่ีเป็นอิสระในการดำเนินงานท้ังส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีจิตสำนึกท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดต้ังเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมท่ีมีอำนาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการดำเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง
ให้น้อยลงได้ 
          ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกดิจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุมการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักล่ัน ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย 
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวนิิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากท่ีสุดรวมทั้งบทลงโทษใน
กฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 



๑๐ 
 

 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทำงาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ
แต่งต้ังกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากำกับการทำงานท่ีชัดเจน 
มีเป้าหมายในการทำงานท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ข้อที่ไม่พึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  ๓.๑  การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงาน
ติดต่อธุระส่วนตัวนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 
  ๓.๒  การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของ
รับทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล 

  ๓.๓  การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัย
ตำแหน่งหน้าท่ี ทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐนำเวลาราชการไป
ทำงานส่วนตัว 
  ๓.๔  การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจท่ี
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
            ๓.๕  การเข้าทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดำรง
ตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแล
กิจการโทรคมนาคม แล้วไปทำงานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
  ๓.๖  การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อ
อุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 

๔. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (๑) การกำหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบ้ืองต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามท่ีนานา
ประเทศ มักกำหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการประจำ และต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น  
           (๒) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่วนหรือธรุกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้
เป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 
และประเภทท่ีสอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีก่อนจะมาดำรงตำแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่
เครื่องมือท่ีแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ได้ง่ายข้ึน 



๑๑ 
 

 (๓) การกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงส่ิงท่ี
ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทำงาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทำลาย
ความเช่ือมั่นท่ีสังคมจะมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเส่ือมศรัทธาท่ีประชาชน
จะมีต่อระบบราชการ 
 (๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานหลังพ้นตำแหน่งในหน้าท่ีทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เป็นข้อกำหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ท่ีดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐนำข้อมูลลับ 
(Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตำแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ใน
หน่วยงานราชการมาแล้ว  
            ๕. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สอดคล้องผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ ITA มาตรการขบัเคลื่อนฯ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กระบวนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน         
การทุจริต 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรการภายใน
เพื่อป้องกัน การทุจริต อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การทุจริต 
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
มาตรการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการภายใน
เพื่อป้องกัน การทุจริต 
๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต อย่าง
เคร่งครัด 
๕. รายงานผลการดำเนินการมาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

๒. การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ
สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

  



๑๒ 
 

  
ผลการวิเคราะห์ ITA มาตรการขับเคลื่อนฯ ผู้รับผิดชอบ 

๓. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกา วัฒนธรรมองค์กร อย่าง
เคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

๔. การเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการเผยแพร่ข้อมูล
ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกนั
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสำนึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

กลุ่มICT  
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

๔. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ดังนี้ 
 ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต  

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 - กระบวนงานท่ีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 ๒) จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) 
ท่ี                    กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๑. ศึกษาเอกสารและแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  
มีนาคม ๒๕๖๕ นางสุพัชร์ชญา โสรธร 

และคณะ 
๒. วางแผนและเสนอขออนุมัติโครงการ   มีนาคม ๒๕๖๕ นางสุพัชร์ชญา โสรธร 
๓. ประชุมเตรียมดำเนินการกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุจริต 
มีนาคม                 
๒๕๖๕ 

นางสุพัชร์ชญา โสรธร 
และคณะ 

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส การดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา (ITA) 

  เมษายน- 
 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

     กลุ่มพัฒนาครูฯ 
     กลุ่มนิเทศฯ และคณะ 

๕. อบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 -ข้าราชการและบุคลากรทุกคน 

  มิถุนายน –  
กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มกฎหมายฯ,              

กลุ่มนิเทศฯ และคณะ 
๖. อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถีสุจริตชน  

-ข้าราชการและบุคลากรทุกคน 
  มิถุนายน –  
กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มส่งเสริมฯกลุ่มบริหาร
การเงินฯและคณะ 

๗. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน 
-ข้าราชการและบุคลากรทุกคน 

  มิถุนายน –  
กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มบริหารงานบุคล 
     กลุ่มอำนวยการ และ

คณะ 
๘. การพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
กรกฎาคม- 

กันยายน ๒๕๖๕ 
กลุ่ม ICT,กลุ่มนโยบายฯ 

และคณะ 
๙. ประเมินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ               

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต) 

กรกฎาคม- 
กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มนิเทศฯ และคณะ 

๑๐. สรุปและรายงานผลกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจริต 

กันยายน ๒๕๖๕ ทุกกลุ่มงานและ 
นางสุพัชร์ชญา โสรธร 



๑๔ 
 

 นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจำเป็นต้องมีกลไกสำหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบ ท่ีกำหนดขึ้น เช่น การกำกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม
กฎระเบียบดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อกำหนดท่ีบัญญัติไว้ โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอเพราะในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นก็ต้องทำหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะ
ดำเนินการตามมาตรการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกภาคผนวก  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



๑๖ 
 

๑. ๑. คำสั่งที่เก่ียวข้องคำสั่งที่เก่ียวข้อง  

  



๑๗ 
 

  

  



๑๘ 
 

  

  



๑๙ 
 

  

  



๒๐ 
 

  

  



๒๑ 
 

  

  



๒๒ 
 

๒. มาตรการ๒. มาตรการส่งส่งเเสริมสร้างคุณธรรมสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่และความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่  

  



๒๓ 
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