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ค�าน�า

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ได้เสนอว่าการส่งเสรมิการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่สร้างคนให้เปนสจุรติชน 
ทกุภาคส่วนต้องร่วมกนัสนบัสนนุส่งเสรมิให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ ปรบัทศิทางจากการมุง่สร้างคนเก่งคนด ีด�ารงชวีติสอดคล้อง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้ง
การแก้ปญหาเร่ืองการทจุรติคอร์รปัชนัของประเทศชาตอิย่างยัง่ยนื ส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในฐานะทีร่บัผดิชอบงานบรหิารจดัการ
ศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
ได้ตระหนกัในความส�าคญัของการเตรยีมการด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้อนุมัติให้ ส�านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาด�าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ก�าหนดให้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปนเขตสุจริตต้นแบบทดลอง น�าร่อง 
จ�านวน ๑๐ เขตพื้นที่การศึกษา
 เอกสารแนวทางการด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดท�าขึน้เพ่ือให้บคุลากรในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและส�านกังานเขต

( ก )แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( ก )



พื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ที่เข้าโครงการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต ได้ศึกษาและใช้เปนแนวทางในการด�าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา ให้บรรลตุามวสิยัทศัน์และบคุลากรทางการศกึษาเกดิคณุลกัษณะ 
๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และ จิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานส�านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความ
เปนเลิศ มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และมาตรฐานที่ ๔ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
 ส�านกัพฒันานวัตกรรมการจดัการศึกษา ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเปนอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการด�าเนินงาน
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสจุรติทีจ่ดัท�านีจ้ะเปนประโยชน์ต่อส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝาย 

ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

( ข ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต( ข )



พื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ที่เข้าโครงการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต ได้ศึกษาและใช้เปนแนวทางในการด�าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา ให้บรรลตุามวสิยัทศัน์และบคุลากรทางการศกึษาเกดิคณุลักษณะ 
๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และ จิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความ
เปนเลิศ มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และมาตรฐานที่ ๔ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
 ส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเปนอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการด�าเนินงาน
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติทีจ่ดัท�านีจ้ะเปนประโยชน์ต่อส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝาย 

ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

( ข ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สารบัญ

หน้ำ

ค�าน�า   (ก)

สารบัญ   (ค)

ค�าชี้แจง   (จ)

ความเปนมา  ๑

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  ๗

ตัวอย่างค�ากล่าวปฏิญญาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

(Upright Education Office Service Area Declaration) ๑๙

มาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต                             ๒๑ 

ภาพลักษณ์ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๓๙

รูปแบบการจัดกิจกรรมส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๔๓

แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๔๗
 ๑. แผนภูมิแสดงแนวทางการด�าเนินงาน ๔๙
 ๒.  การแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน ๕๑
 ๓.  การประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๕๑

( ค )แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( ค )



 ๔. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๕๒
 ๕. การด�าเนินงานตามมาตรฐาน
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๕๔
 ๖. การพัฒนาบุคลากร ๕๔
 ๗. การประเมินระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕๕
 ๘. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ๕๖
 ๙. การนิเทศ ติดตามการด�าเนินงาน
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๖๒
 ๑๐. การรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ ๖๓
 ๑๑. งบประมาณ ๖๔

บรรณานุกรม  ๖๕

ภาคผนวก  ๖๙

คณะท�างาน  ๗๙

( ฅ ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต( ง )



 ๔. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๕๒
 ๕. การด�าเนินงานตามมาตรฐาน
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๕๔
 ๖. การพัฒนาบุคลากร ๕๔
 ๗. การประเมินระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕๕
 ๘. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ๕๖
 ๙. การนิเทศ ติดตามการด�าเนินงาน
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๖๒
 ๑๐. การรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ ๖๓
 ๑๑. งบประมาณ ๖๔

บรรณานุกรม  ๖๕

ภาคผนวก  ๖๙

คณะท�างาน  ๗๙

( ฅ ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ( ฆ )แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

คําชี้แจง

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึง ความ

ส�าคัญของการป้องกันการทุจริต จึงมอบหมายให้ส�านักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา ด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

เพื่อปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานทกุคนมคีวามรูเ้ท่าทันการเปลีย่นแปลง มทีกัษะกระบวนการคดิ 

มวีนิยั ซือ่สตัย์สจุรติ อยูอ่ย่างพอเพยีง และจติสาธารณะ ยดึมัน่ในคณุธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานเพือ่ให้เกดิ ความ

โปร่งใส เสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการฝกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อันจะน�ามาซึ่งการปลูกฝงให้นักเรียนเปนคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ด�าเนินโครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน 

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต่ปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากร

ทางการศกึษาให้ประพฤตปิฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัแนวทางของ “ปฏิญญา

โรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝง และ

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( จ )



( ง ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ด้านการสร้างเครอืข่ายให้กบัโรงเรยีนสจุรติต้นแบบ จ�านวน ๒๒๕ โรงเรยีน 

และด�าเนินการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ส�าหรับปงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่าย

โรงเรยีนสจุรติเพิม่ขึน้อกี ร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนโรงเรยีนในสงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยาย

เครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดเป้าหมาย 

ที่จะขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต

ครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต จะต้องเข้าร่วม

โครงการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาด

ปราศจากคอร์รัปชัน” และจะต้องรับการประเมินคุณธรรมและ ความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

 เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน

สุจริตและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น ส�านักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงด�าเนินการจัดท�าเอกสารคู ่มือแนวทาง

การด�าเนนิกจิกรรมตามโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมา-

ภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) เพือ่ใช้

เปนเครื่องมือในการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเปนเครือข่ายโรงเรียน

สจุรติ ได้ศกึษาและใช้เปนแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ปลกูฝงให้นกัเรียน

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต( ฉ )



( ง ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ด้านการสร้างเครอืข่ายให้กบัโรงเรยีนสจุรติต้นแบบ จ�านวน ๒๒๕ โรงเรยีน 

และด�าเนินการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ส�าหรับปงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่าย

โรงเรยีนสจุรติเพิม่ขึน้อกี ร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนโรงเรียนในสงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยาย

เครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดเป้าหมาย 

ที่จะขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต

ครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต จะต้องเข้าร่วม

โครงการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาด

ปราศจากคอร์รัปชัน” และจะต้องรับการประเมินคุณธรรมและ ความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

 เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน

สุจริตและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มข้ึน ส�านักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงด�าเนินการจัดท�าเอกสารคู่มือแนวทาง

การด�าเนนิกจิกรรมตามโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมา-

ภบิาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) เพ่ือใช้

เปนเครื่องมือในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเปนเครือข่ายโรงเรียน

สจุริต ได้ศึกษาและใช้เปนแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ปลกูฝงให้นกัเรยีน

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

( จ )แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 

และจิตสาธารณะ

 เอกสารคู่มือแนวทางการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจ�านวน ๔ เรื่อง เอกสารการด�าเนิน

กิจกรรมส�าหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๙ เรื่อง 

และเอกสารประกอบการประเมินส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

และโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๓ เรื่อง ได้แก่

 ๑. เอกสำรแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำสุจริต ประกอบด้วย 

  ๑.๑ แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   สุจริต

  ๑.๒ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมเกณฑ์มาตรฐานส�านกังาน

   เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๑.๓ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

  ๑.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๒. เอกสำรแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย

  ๒.๑ แนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

   สุจริต

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( ช )



( ฉ ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๒.๓ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชน

  ๒.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 

Practice) 

  ๒.๕ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ

แผ่นดิน”

  ๒.๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

  ๒.๗ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างส�านึกพลเมือง 

(Project Citizen)

  ๒.๘ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจรติ

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

  ๒.๙ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓. เอกสำรคูมอืทีใ่ช้ในกำรประเมนิส�ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ

สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตราฐานโรงเรียนสุจริต

  ๓.๒ คู ่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Asscessment : ITA) 

  ๓.๓ คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความ

โปร่งใส

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต( ซ )



( ฉ ) แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๒.๓ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชน

  ๒.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 

Practice) 

  ๒.๕ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ

แผ่นดิน”

  ๒.๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

  ๒.๗ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างส�านึกพลเมือง 

(Project Citizen)

  ๒.๘ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทจุรติ

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

  ๒.๙ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓. เอกสำรคูมอืทีใ่ช้ในกำรประเมนิส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตราฐานโรงเรียนสุจริต

  ๓.๒ คู ่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Asscessment : ITA) 

  ๓.๓ คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความ

โปร่งใส

แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุจริต   6

( ช )แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( ฌ )



ความเป็นมา



ความเป็นมาความเป็นมา





แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3

ความเป็นมา

 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

“ปองกนัการทุจรติ” ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เกดิขึน้เนือ่งจากยทุธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกนัปราบปรามการทจุรติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมและรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล” มีเปาหมายหลักเพื่อลดปญหาการทุจริตในสังคมไทยและ

ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยใหสูงขึ้น อันจะสงผลตอคาดัชนี

ชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) 

ของประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยตั้งคาเปาหมายไวท่ีรอยละ ๕๐ ในป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยในป ๒๕๕๗ ทีผ่านมา ประเทศไทยไดคะแนนความโปรงใส

เพียงรอยละ ๓๘ อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๗ ประเทศ

ทัว่โลก) นอกจากนี ้สาํนกังาน ป.ป.ช. ยงัไดกาํหนดยุทธศาสตรการดําเนินการ

ไว ๕ ยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายใน ๔ กลุม คือ 

๑)  กลุมเดก็เยาวชน โดยการปลกูฝงคณุธรรม จรยิธรรม ใหยดึถอื

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนใหเกิดความเขมแข็งมากที่สุด

เพราะเปนอนาคตของชาติ 

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต4 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต4

๒)  กลุมภาครัฐ เสริมสรางและสนับสนุนใหใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารองคกร ใหเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่ 

๓) กลุมภาคเอกชน สงเสรมิและสนบัสนุนใหใชหลกัธรรมาภบิาล

ในการบริหารองคกรและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

๔)  กลุมภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน สงเสริมและสนับสนุน

ใหเกิดการมีสวนรวมของทุกหมูเหลา ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

นับเปนความพยายามที่ดีของ สํานักงาน ป.ป.ช. และภาคี

ทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรตามรัฐธรรมนูญ ในการดําเนินการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนกรอบ

ชี้นําในการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ 

จะเห็นไดวาปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ยังคงเปนประเด็นปญหา

ที่นาเปนหวงและเปนอุปสรรคสําคัญ ตอการพัฒนาประเทศ สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในฐานะองคการทีร่บัผดิชอบงานบรหิาร 

จัดการศึกษาของประเทศใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ ไดตระหนักใน

ความสําคัญของการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงอนุมัติใหสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษา ดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

“ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหความสําคัญกับ

การเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา

เพือ่วางรากฐาน การปลกูจิตสาํนกึซึง่เปนกลไกในการปองกนัและปราบปราม

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต4



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 5แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 5

การทุจริตของประเทศชาติ ซึ่งโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนโครงการ

ที่สอดคลองกับเจตนารมณเชิงกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานวาด วยการปองกันการทุจริต โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดหมายปลายทางที่มุ งสู 

การเปน “องคการแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข 

ทุกหนวยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการปองกันการทุจริต” โดยมีขอบเขต

ของภารกิจและจุดมุงเนนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เรื่อง โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

“ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ตองดําเนินการ คือ 

๑. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนองคการแหง

การเรียนรู 

๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู ที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยู อยางพอเพียงและ

จิตสาธารณะ 

๓.  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

๔. สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันและตอตานการทุจริต

อยางเปนระบบ มีเครือขายที่เขมแข็ง กาวหนาอยางมีพลวัตร ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต6



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 7

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต8



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 9แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 9

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ในการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา-

ภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

เปนแนวทางการดําเนินงานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปสู 

การปฏิบัติดังตอไปนี้

วิสัยทัศน์
“สพฐ. เปนองคกรแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเล่ียง

อบายมุข ทุกหนวยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการปองกันการทุจริต”

พันธกิจ
๑. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให  เป นองค การ

แหงการเรียนรู 

๒. พฒันากระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง รวมทัง้

ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต10 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต10

๓.  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

๔.  สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันและตอตานการทุจริต

อยางเปนระบบ มีเครือขายที่เขมแข็ง กาวหนาอยางมีพลวัตร ยึดมั่น

ในคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรที่ ๑ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมพลังรวม

สรางองคกรแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางองคความรู และกระบวนการเรียนรู 

ทีเ่ทาทนัตอการเปลีย่นแปลง ปลกูจติสาํนกึ มทีกัษะกระบวนการคดิ มวีนิยั 

ซ่ือสัตยสุจริต อยู อยางพอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม แกบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ ๓ : สรางผูบรหิารการศกึษา ผูบรหิารสถานศกึษา 

ครู บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และเครือขายการมีสวนรวมเพื่อเปน

รากฐานในการปองกันและตอตานการทุจริตอยางมีจิตสํานึก



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 11แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 11

ยุทธศาสตรที่  ๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมพลังรวมสรางองคกรแหงการเรียนรู

แนวทางการดําเนินงาน

๑.๑ สรางองคกรแหงการเรียนรู   ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขในสํานักงาน

 ๑.๑.๑  จัดทําแผนการสรางองคกรแหงการเรียนรู ระบบและ
วิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขปองกัน
การทุจริตในทุกหนวยงาน

  ๑.๑.๒ จดัสรางองคกรทางกายภาพ และโครงสรางระบบบรหิาร
จัดการแบบพอเพียง

  ๑.๑.๓   จัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
  ๑.๑.๔   จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร
  ๑.๑.๕   ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอยางเปนรูปธรรม

ทุกหนวยงาน
  ๑.๑.๖   ประเมินและพัฒนาระหวางและหลังดําเนินการในแตละ

ปอยางตอเนื่อง 
๑.๒ ประชาสัมพันธปองกันและตอตานการทุจริต
  ๑.๒.๑ จัดทําแผนแมบทดานการประชาสัมพันธปองกันและ

ตอตานการทุจริต
  ๑.๒.๒ รวบรวมขอมูล ขาวสาร งานวิจัยและงานวิชาการ

ดานการปองกันและตอตานการทุจริต
  ๑.๒.๓  จัดทําและเผยแพรส่ือสรางสรรคในการปองกันและ

ตอตานการทุจริต

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต10

๓.  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

๔.  สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันและตอตานการทุจริต

อยางเปนระบบ มีเครือขายที่เขมแข็ง กาวหนาอยางมีพลวัตร ยึดมั่น

ในคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรที่ ๑ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมพลังรวม

สรางองคกรแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางองคความรู และกระบวนการเรียนรู

ทีเ่ทาทนัตอการเปลีย่นแปลง ปลกูจติสาํนกึ มทีกัษะกระบวนการคดิ มวีนิยั 

ซื่อสัตยสุจริต อยู อยางพอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม แกบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ ๓ : สรางผูบรหิารการศกึษา ผูบรหิารสถานศกึษา 

ครู บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และเครือขายการมีสวนรวมเพื่อเปน

รากฐานในการปองกันและตอตานการทุจริตอยางมีจิตสํานึก



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต12 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต12

ยุทธศาสตรที่ ๒

สรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ปลูกจิตสํานึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง

พอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากร

แนวทางการดําเนินงาน

๒.๑ สรางองคความรูและกระบวนการเรยีนรูทีเ่ทาทนัตอการเปลีย่นแปลง

 ๒.๑.๑ พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA)

 ๒.๑.๒ สงเสรมิและพฒันาคณุลกัษณะ ๕ ประการ ตามมาตรฐาน

เขตพื้นที่การศึกษา

๒.๒ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒.๒.๑ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

ระบบการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ๒.๒.๒ สงเสรมิใหความรูเกีย่วกบัการดาํเนนิชีวติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒.๒.๓ ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติอยางเปนวิถีชีวิต



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 13แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 13

ยุทธศาสตรที่ ๒

สรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ปลูกจิตสํานึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง

พอเพยีงและจติสาธารณะ ยึดม่ันในคุณธรรม จรยิธรรมแกบคุลากร (ตอ)

แนวทางการดําเนินงาน

๒.๓ สงเสริมการเรียนรู และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

 ๒.๓.๑ สงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

      ๒.๓.๒ กาํกบัดแูลการประพฤตปิฏบิตัตินใหเปนไปตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

      ๒.๓.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

๒.๔ ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริตและรังเกียจ

การทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ

 ๒.๔.๑ เสริมสรางแรงบันดาลใจในการกระทําความดี

      ๒.๔.๒ รณรงคประชาสัมพันธเชิดชูบุคลากรตนแบบ

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต12

ยุทธศาสตรที่ ๒

สรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ปลูกจิตสํานึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยาง

พอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากร

แนวทางการดําเนินงาน

๒.๑ สรางองคความรูและกระบวนการเรยีนรูทีเ่ทาทนัตอการเปลีย่นแปลง

 ๒.๑.๑ พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA)

 ๒.๑.๒ สงเสรมิและพฒันาคณุลกัษณะ ๕ ประการ ตามมาตรฐาน

เขตพื้นที่การศึกษา

๒.๒ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒.๒.๑ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

ระบบการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ๒.๒.๒ สงเสริมใหความรูเกีย่วกบัการดาํเนนิชวีติตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒.๒.๓ ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติอยางเปนวิถีชีวิต



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต14 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต14

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

สรางผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทาง

การศึกษามืออาชีพและเครือขายการมีสวนรวมเพ่ือเปนรากฐานใน

การปองกันและตอตานการทุจริตอยางมีจิตสํานึก

แนวทางการดําเนินงาน

๓.๑ สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในสังกัดอยางเครงครัด

  ๓.๑.๑ สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ

  ๓.๑.๒ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ

๓.๓ สรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปองกันและตอตาน

การทุจริต 

       ๓.๓.๑  สนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศ

       ๓.๓.๒  สงเสริมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

๓.๔ ฝกอบรมดัชนีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ

 ๓.๔.๑  สงเสริมใหมีการฝกอบรมตามหลักสูตร

 ๓.๔.๒ สงเสริมใหจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

  ๓.๔.๓  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 15แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 15

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

สรางผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทาง

การศึกษามืออาชีพและเครือขายการมีสวนรวมเพื่อเปนรากฐานใน

การปองกันและตอตานการทุจริตอยางมีจิตสํานึก  (ตอ)

แนวทางการดําเนินงาน

๓.๕ เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม

      ๓.๕.๑ สรางกระบวนการเรียนรู ร วมกันในการปองกันและ

ตอตานการทุจริต 

       ๓.๕.๒ กําหนดชองทาง/วิธีการในการแจงเบาะแสการทุจริต

       ๓.๕.๓ กําหนดมาตรการจูงใจผูแจงขอมูล เบาะแสการทุจริต

๓.๖ เสริมสรางความเขมแข็งและกาวหนาของเครือขาย

       ๓.๖.๑ สนับสนุนระบบการจัดการของเครือขาย

       ๓.๖.๒   เสริมสรางขวัญ กําลังใจแกเครือขายทุกภาคสวน

       ๓.๖.๓  กํากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงาน

ของเครือขายอยางตอเนื่อง

       ๓.๖.๔   พัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต14

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

สรางผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทาง

การศึกษามืออาชีพและเครือขายการมีสวนรวมเพื่อเปนรากฐานใน

การปองกันและตอตานการทุจริตอยางมีจิตสํานึก

แนวทางการดําเนินงาน

๓.๑ สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในสังกัดอยางเครงครัด

  ๓.๑.๑ สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ

  ๓.๑.๒ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ

๓.๓ สรางศูนยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปองกันและตอตาน

การทุจริต 

       ๓.๓.๑  สนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศ

       ๓.๓.๒  สงเสริมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

๓.๔ ฝกอบรมดัชนีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ

 ๓.๔.๑  สงเสริมใหมีการฝกอบรมตามหลักสูตร

 ๓.๔.๒ สงเสริมใหจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

  ๓.๔.๓  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต16



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 17

ตัวอย่าง

ค�ากล่าวปฏิญญา



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต18



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 19แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 19

ตัวอย่างค�ากล่าว

ปฏิญญาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

(Upright Education Off ice Service Area Declaration)

เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่เขารวมโครงการ

เสรมิสรางคณุธรรม จรยิธรรมและ ธรรมาภบิาล “ปองกนัการทจุรติ” ระดบั

เขตพื้นที่การศึกษา ไดขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สํานักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดปฏิญญาสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

สุจริต (Upright Education Office Service Area Declaration) 

ขึ้นโดยใชขอความวา



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต20 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต20

คณะผูบริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

ขอใหคํามั่นสัญญาตอพันธกรณี ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

ดวยการขบัเคลือ่นโครงการเสรมิสรางคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล  

“ปองกันการทุจริต” ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

๑. เราจะรวมปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ

๒.  เราจะปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ใหเปนวิถีชีวิต

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน

๓.  เราจะสรางเครอืขายความซือ่สตัยสุจรติ ระหวางสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษากับโรงเรียน องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปน

รูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อธํารงชาติไทย ใหสถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 21

มาตรฐานส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต20

คณะผูบริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

ขอใหคําม่ันสัญญาตอพันธกรณี ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

ดวยการขบัเคลือ่นโครงการเสรมิสรางคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล  

“ปองกันการทุจริต” ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

๑. เราจะรวมปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ

๒.  เราจะปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ใหเปนวิถีชีวิต

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน

๓.  เราจะสรางเครอืขายความซือ่สตัยสจุรติ ระหวางสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษากับโรงเรียน องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปน

รูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อธํารงชาติไทย ใหสถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต22



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 23

มาตรฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เปนมาตรฐาน

ที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีใชในการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

การพัฒนา และยกระดับคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ

มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจดัการศกึษาทีมี่ประสทิธภิาพ

มาตรฐานที่ ๓ ผลการบรหิารและการจัดการศกึษาของสาํนักงาน

   เขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานที่ ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โดยมีรายละเอียดคําอธิบายมาตรฐาน ดังนี้

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 23



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต24 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต24

มาตรฐานที่ ๑
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

คําอธิบายมาตรฐาน 

การบรหิารจดัการองคการสูความเปนเลศิ หมายถงึ การดาํเนนิงาน

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ตาม

คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมุงเนน

การสร างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  ยึดการสร าง 

ความเขมแขง็ดวยการพฒันาใหเปนองคการแหงการเรยีนรู การกระจายอาํนาจ

และเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

มี ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๒ การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ ๓  การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหาร

  จดัการอยางมีสวนรวม 

ตัวบงชี้ที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

  การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 25แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 25

ตัวบงชี้ที่ ๑ :  การบริหารจัดการที่ดี 
คาํอธบิายตวับงชี ้: สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามกีารนาํองคการ

ทีด่ีตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของโครงการเสรมิสรางคณุธรรม จรยิธรรม
และธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
การบรหิารจดัการทีเ่ปนระบบ เพือ่ใหบรรลภุารกจิและเปาหมายทีก่าํหนด
อยางมปีระสทิธภิาพ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตองนําขอมูลสารสนเทศ
มาใชในการบริหารและพัฒนางานตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีและใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีการประยุกต
ใชนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการ มกีารตดิตอสือ่สารภายใน
และภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย างมีประสิทธิภาพ
หลายชองทาง รวมทั้งมีการนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
จัดการอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ ๒ :  การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีกระบวนการ

พัฒนาคน พัฒนางาน ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา นําองคการสู การเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization) มกีารวจิยัเพือ่พฒันาองคการ ใชกระบวนการพฒันาทีท่าํให
บุคลากรเกิดการเรียนรู มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู 
และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด มีการบริหารองคการที่มุงสรางบรรยากาศ
ในการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและองคการ 
มกีารเรยีนรูรวมกนัเปนทมี โดยนาํผลการวจิยัเพือ่พฒันาไปกาํหนดวสิยัทศัน

และพันธกิจสูเปาหมาย

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต24

มาตรฐานที่ ๑
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

คําอธิบายมาตรฐาน 

การบรหิารจดัการองคการสูความเปนเลศิ หมายถงึ การดาํเนนิงาน

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ตาม

คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมุงเนน

การสร างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  ยึดการสร าง 

ความเขมแขง็ดวยการพฒันาใหเปนองคการแหงการเรยีนรู การกระจายอาํนาจ

และเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

มี ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๒ การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ ๓  การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหาร

  จดัการอยางมีสวนรวม 

ตัวบงชี้ที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

  การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต26 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต26

ตัวบงชี้ที่ ๓ :  การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหาร

จัดการอยางมีสวนรวม

 คาํอธิบายตวับงชี ้: สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา มบีทบาทหนาที่

ในการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงาน ที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ และสงเสริมการบริหาร

จัดการอยางมีสวนรวมตามกรอบภารกิจการกระจายอํานาจทั้ง ๔ ดาน 

ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบรหิารทัว่ไป ตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่

การศกึษา รวมทัง้การดาํเนนิงานตามระบบของการบริหารงานของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามบทบาทของ ๓ องคคณะบุคคลในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวบงชี้ที่ ๔ :  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง ๔ ดาน 

คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ 

ดานการบริหารทั่วไป รวมทั้งมีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) เปนกลไกในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ตามคุณลักษณะ 

๕ ประการ ของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

“ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 27แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 27

มาตรฐานที่ ๒
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

คําอธิบายมาตรฐาน 

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง 

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพสงผลถึงคุณภาพ

การจัดการศึกษา ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตามคณุลกัษณะ ๕ ประการ ของโครงการเสรมิสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา มี ๕ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที่ ๑  การบริหารงานดานวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ ๒  การบริหารงานดานงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ ๓  การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล 

ตัวบงชี้ที่ ๔  การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป 

ตัวบงชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ

ตัวบงชี้ที่ ๑ :  การบริหารงานดานวิชาการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานดานวิชาการ เปนภารกิจของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สงผลโดยตรง ตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ในการประสาน สงเสริม สนับสนุน ดานการพัฒนาสาระของหลักสูตร

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต26

ตัวบงชี้ที่ ๓ :  การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหาร

จัดการอยางมีสวนรวม

 คําอธิบายตวับงชี ้: สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา มบีทบาทหนาท่ี

ในการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงาน ที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ และสงเสริมการบริหาร

จัดการอยางมีสวนรวมตามกรอบภารกิจการกระจายอํานาจทั้ง ๔ ดาน 

ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบริหารทัว่ไป ตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของโครงการเสรมิสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา รวมทัง้การดาํเนนิงานตามระบบของการบรหิารงานของสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา ตามบทบาทของ ๓ องคคณะบุคคลในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวบงชี้ที่ ๔ :  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง ๔ ดาน 

คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ 

ดานการบริหารท่ัวไป รวมทั้งมีการสงเสริมใหคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) เปนกลไกในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ตามคุณลักษณะ 

๕ ประการ ของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

“ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต28 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต28

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคลองสภาพปญหาและความตองการ

ของชุมชน ทองถิ่น และสังคม สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู  

โดยยดึผูเรยีนเปนสาํคญั มกีารผลติ จัดหา และพัฒนาสือ่การเรยีนการสอน

ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายรวมกับสถานศึกษา สงเสริมการวัดผล 

ประเมนิผลและนาํผลไปใชในการปรบัปรงุพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สงเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

มีการวิจัยและนําผลวิจัยมาใชเพื่อพัฒนางานวิชาการ สงเสริมพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ

ประสาน สงเสริมใหชุมชน ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกระบวนจัดการ

เรยีนรู รวมทัง้เปนเครือขายและแหลงเรียนรู เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ ๒ :  การบริหารงานดานงบประมาณ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานดานงบประมาณ เปนภารกิจ

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ใชในการบริหาร

จัดการศึกษาถือเปนทรัพยากรทางการบริหารจัดการศึกษาที่สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา จะตองบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมีการวางแผน การใชงบประมาณ จัดระบบการบริหาร

การเงิน บัญชี และพัสดุ มีการควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

สรุปรายงานผล ในการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน 

โดยยึดหลักความถูกตอง ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด มีความโปรงใส 

ตรวจสอบไดและเกิดผลคุมคาในการใชงบประมาณอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 29แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 29

ตัวบงชี้ที่ ๓ :  การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

เปนภารกจิของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยการบรหิารอตัรากาํลงัครู

และบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและการบรรจุแตงต้ังครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได การพัฒนา

บุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมืออาชีพ และการสรางขวัญและ

กาํลงัใจ สงเสรมิใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีวนัิย คณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี สรางขวญักาํลังใจใหแกครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา ใหทุกคนสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อยางเต็มความสามารถและมีคุณภาพของงานบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ ๔ :  การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป เปน

ภารกจิของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา การบรหิารทัว่ไปเปนกระบวนการ

สําคัญที่ชวยประสาน สงเสริม สนับสนุน การบริหารงานอื่นๆ โดยมี

การพัฒนาระบบและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ จัดทําสํามะโนนักเรียน

และการรบันกัเรยีน ดแูลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม พฒันามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน จัดระบบการควบคุมภายในหนวยงานการส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดมทรพัยากรเพ่ือการศกึษา ประสาน สงเสรมิ สนบัสนนุ พฒันาเครอืขาย

การจัดการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อใหการบริหารงาน ดานการบริหารท่ัวไป 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต28

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคลองสภาพปญหาและความตองการ

ของชุมชน ทองถิ่น และสังคม สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรู  

โดยยดึผูเรยีนเปนสาํคญั มกีารผลติ จัดหา และพฒันาสือ่การเรยีนการสอน

ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายรวมกับสถานศึกษา สงเสริมการวัดผล 

ประเมินผลและนําผลไปใชในการปรบัปรงุพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

สงเสรมิและพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา

มีการวิจัยและนําผลวิจัยมาใชเพื่อพัฒนางานวิชาการ สงเสริมพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ

ประสาน สงเสริมใหชุมชน ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกระบวนจัดการ

เรยีนรู รวมทัง้เปนเครอืขายและแหลงเรียนรู เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ ๒ :  การบริหารงานดานงบประมาณ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานดานงบประมาณ เปนภารกิจ

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ใชในการบริหาร

จัดการศึกษาถือเปนทรัพยากรทางการบริหารจัดการศึกษาที่สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา จะตองบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมีการวางแผน การใชงบประมาณ จัดระบบการบริหาร

การเงิน บัญชี และพัสดุ มีการควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

สรุปรายงานผล ในการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน 

โดยยึดหลักความถูกตอง ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด มีความโปรงใส 

ตรวจสอบไดและเกิดผลคุมคาในการใชงบประมาณอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต30 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต30

มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เปนปจจุบัน บรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนด 

ตัวบงชี้ที่ ๕ :  การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม เปนภารกิจงาน ในความรับผิดชอบ

อกีดานหน่ึงของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการนาํนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และเขตพ้ืนที่

การศึกษา สูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมในฐานะหนวยงานในสังกัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 31แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 31

มาตรฐานที่ ๓ 
ผลการบรหิารและการจดัการศกึษาของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

คําอธิบายมาตรฐาน 
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินงาน ที่บรรลุเปาหมาย ตามคุณลักษณะ 
๕ ประการของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสงผลดีตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ชุมชนและผูเรียน มี ๘ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความสําเร็จและเปนแบบอยางได 

ตัวบงชี้ที่ ๒  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ ๓  ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
ตัวบงชี้ที่ ๔  ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตัวบงชี้ที่ ๕  ผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตัวบงชี้ที่ ๖  ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต30

มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เปนปจจุบัน บรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนด 

ตัวบงชี้ที่ ๕ :  การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม เปนภารกิจงาน ในความรับผิดชอบ

อกีดานหนึง่ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการนาํนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และเขตพื้นที่

การศึกษา สูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมในฐานะหนวยงานในสังกัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต32 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต32

ตัวบงช้ีที่ ๗ ประชากรวยัเรยีนไดรบัสทิธิและโอกาสทางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานเทาเทยีมกนั และศกึษาตอในระดบัทีส่งูข้ึน 

ตัวบงชี้ที่ ๘ ความพงึพอใจของผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี

ตัวบงชี้ที่ ๑ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดง

ความสําเร็จ และเปนแบบอยางได

คาํอธบิายตวับงชี ้: กลุมและหนวยในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เปนผลงานที่ประสบความสําเร็จ

เปนแบบอยางดานทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง

พอเพียงและจิตสาธารณะ เกิดประโยชนตอการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ ๒ :  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ตามประกาศของกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยดําเนินการครบทั้ง ๘ องคประกอบ ที่ผานเกณฑใน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด 

รวมทั้งไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากการประเมินภายนอก 

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) ในรอบปจจุบัน 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 33แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 33

ตัวบงชีท้ี ่๓ :  ผูเรยีนทกุระดบัการศกึษามคีณุภาพตามหลักสูตร

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผูเรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการตามที่

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ กําหนดไว ๔ ดานและ

ผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โดยพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : 

Ordinary National Education Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

ตัวบงชี้ที่ ๔ : ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน 

และการคดิคาํนวณตามจดุเนนของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนด 

รวมทัง้มสีมรรถนะสาํคญัท่ีจาํเปนในการเรยีนรูตามทีก่าํหนดไวในหลกัสตูร 

ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ

ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต32

ตัวบงชี้ที่ ๗ ประชากรวยัเรยีนไดรบัสทิธแิละโอกาสทางการศกึษา
ข้ันพืน้ฐานเทาเทยีมกนั และศกึษาตอในระดับทีส่งูขึน้ 

ตัวบงชี้ที่ ๘ ความพงึพอใจของผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี

ตัวบงชี้ที่ ๑ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดง

ความสําเร็จ และเปนแบบอยางได

คาํอธบิายตวับงชี ้: กลุมและหนวยในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เปนผลงานที่ประสบความสําเร็จ

เปนแบบอยางดานทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง

พอเพียงและจิตสาธารณะ เกิดประโยชนตอการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ ๒ :  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ตามประกาศของกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยดําเนินการครบทั้ง ๘ องคประกอบ ที่ผานเกณฑใน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด 

รวมทั้งไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากการประเมินภายนอก 

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) ในรอบปจจุบัน 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต34 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต34

ตัวบงชี้ที่ ๕ : ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายตัวบงชี้  : ผู  เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ๘ ประการ ในระดับดีขึ้นไป ไดแก  ๑) รักชาติ ศาสน 

กษัตริย  ๒) ซื่อสัตยสุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝเรียนรู  ๕) อยูอยางพอเพียง  

๖) มุงมั่นในการทํางาน  ๗) รักความเปนไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตัวบงชี้ที่ ๖ : ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตในระดับ

ดขีึน้ไปโดยดจูากผลการประเมนิพัฒนาการดานรางกาย สมรรถภาพทางกาย 

อารมณและจิตใจผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ตวับงชีท้ี ่๗ : ประชากรวยัเรยีนไดรบัสทิธแิละโอกาสทางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเทาเทียมกันและศึกษาในระดับ สูงขึ้น

คาํอธบิายตวับงชี ้: ประชากรวยัเรียนในเขตพืน้ทีบ่รกิารไดรบัสทิธิ

และโอกาสอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ในการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

๑.  จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขาเรยีน หมายถงึ จาํนวนประชากรวยัเรยีน

ที่สามารถเกณฑเขาเรียนได ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษา ในแตละปการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 35แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 35

๒.  จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรตามกําหนดเวลา หมายถึง 

จํานวนนักเรียนที่สามารถเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนดในระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๓.  จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ หมายถึง 

 ๓.๑ นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ แลวเรียนตอชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๑ 

 ๓.๒  นักเรียนที่ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) 

แลวเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) หรือเทียบเทา 

 ๓.๓  นักเรียนที่จบ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบงชี้ที่ ๘ :  ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความพึงพอใจของผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา องคคณะบุคคล ผู ปกครอง และผูที่เกี่ยวของ ที่มีตอ

การบริหารงาน ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบรหิารงานทัว่ไป ตลอดจนการบริการของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ในการอํานวยความสะดวก ดานอาคารสถานที่ ดานสวัสดิการ และ

ดานขอมูลขาวสาร สะดวก รวดเร็วและเสมอภาค 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต34

ตัวบงช้ีที่ ๕ : ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายตัวบงชี้  : ผู  เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ๘ ประการ ในระดับดีขึ้นไป ไดแก  ๑) รักชาติ ศาสน 

กษัตริย  ๒) ซื่อสัตยสุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝเรียนรู  ๕) อยูอยางพอเพียง  

๖) มุงมั่นในการทํางาน  ๗) รักความเปนไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตัวบงชี้ที่ ๖ : ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตในระดับ

ดีข้ึนไปโดยดูจากผลการประเมนิพัฒนาการดานรางกาย สมรรถภาพทางกาย 

อารมณและจิตใจผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ตวับงช้ีที ่๗ : ประชากรวยัเรยีนไดรบัสทิธแิละโอกาสทางการศกึษา

ขั้นพื้นฐานเทาเทียมกันและศึกษาในระดับ สูงขึ้น

คาํอธบิายตวับงชี ้: ประชากรวยัเรียนในเขตพ้ืนทีบ่รกิารไดรบัสทิธิ

และโอกาสอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ในการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

๑.  จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขาเรยีน หมายถงึ จาํนวนประชากรวยัเรยีน

ที่สามารถเกณฑเขาเรียนได ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษา ในแตละปการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต36 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต36

มาตรฐานที่ ๔
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

คําอธิบายมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
หมายถึง การบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบดวย ทกัษะกระบวนการคดิ มวีนิยั ซือ่สตัยสจุริต อยูอยางพอเพยีง
และจติสาธารณะ อนัจะกอใหเกดิคณุธรรม จรยิธรรมและหลกัธรรมาภบิาล
ของบุคลากรในองคการ มี ๕ ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงชี้ที่ ๑ ทักษะกระบวนการการคิด
ตัวบงชี้ที่ ๒ มีวินัย   
ตัวบงชี้ที่ ๓ ซื่อสัตยสุจริต    
ตัวบงชี้ที่ ๔ อยูอยางพอเพียง    
ตัวบงชี้ที่ ๕ จิตสาธารณะ   

ตัวบงชี้ที่ ๑ : ทักษะกระบวนการการคิด
คําอธิบายตัวบงชี้ : หมายถึง กระบวนการคิดของบุคลากรที่เริ่ม

จากการตีความพิจารณาไตรตรอง สัมผัส ที่ไดรับทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ เกิดความเขาใจในสมัผัสนัน้ สรุปออกมาเปนความรูเฉพาะครั้ง แลว
นาํความรูหลายครัง้มาวเิคราะหเปรยีบเทยีบ สรปุออกมาเปนความรูทีเ่ปน
สวนรวม ทั้งยังนําความรูที่ไดเก็บไวใน ความทรงจําเพื่อนํามาคิดอนุมานใช
ในการสรุปหาความรูใหมเพิ่มเติม



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 37แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 37

ตัวบงชี้ที่ ๒ : มีวินัย
คาํอธบิายตวับงชี ้: หมายถงึ สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามกีารนาํ

กลุมและหนวยงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหบุคลากรดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐาน เสรมิสรางและพฒันาบคุลากรใหปฏบิตังิานบนพ้ืนฐาน
ของความมีวินัย ตามระเบียบแบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ เปน
แบบอยางทีด่ตีอบุคคลและสังคมท่ัวไป บคุลากรในสาํนกังานตองรกัษาวนิยั
ที่บัญญัติเปนขอปฏิบัติโดยเครงครัดอยูเสมอ โดยถือประโยชนสูงสุดของ
องคกรและไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

 ความมวีนิยัของบคุลากรในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุริต 
ตามประเด็นพิจารณาท้ัง ๕ ประเด็น บุคลากรควรมีการปฏิบัติใหมีวินัย
ครบทั้ง ๕ ประเด็น ซึ่งทุกประเด็นมาจาก พระราชบัญญัติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ โดยแตละประเด็นพิจารณา 
ตรวจสอบบุคลากรไดจากการปฏิบัติตน

ตัวบงชี้ที่ ๓ : ซื่อสัตยสุจริต
คาํอธบิายตัวบงชี ้: หมายถงึ คณุลกัษณะของบุคลากรทีแ่สดงออก

ถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเอง
และผูอื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติราชการดวยความมีคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวบงชี้ที่ ๔ : อยูอยางพอเพียง
คําอธิบายตัวบ งชี้  :  หมายถึง หมายถึง การนําปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของบุคลากรในการพัฒนางานใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต36

มาตรฐานที่ ๔
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

คําอธิบายมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
หมายถึง การบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบดวย ทกัษะกระบวนการคดิ มวีนิยั ซือ่สตัยสจุรติ อยูอยางพอเพยีง
และจติสาธารณะ อนัจะกอใหเกดิคณุธรรม จรยิธรรมและหลกัธรรมาภบิาล
ของบุคลากรในองคการ มี ๕ ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงชี้ที่ ๑ ทักษะกระบวนการการคิด
ตัวบงชี้ที่ ๒ มีวินัย   
ตัวบงชี้ที่ ๓ ซื่อสัตยสุจริต    
ตัวบงชี้ที่ ๔ อยูอยางพอเพียง    
ตัวบงชี้ที่ ๕ จิตสาธารณะ   

ตัวบงชี้ที่ ๑ : ทักษะกระบวนการการคิด
คําอธิบายตัวบงชี้ : หมายถึง กระบวนการคิดของบุคลากรที่เริ่ม

จากการตีความพิจารณาไตรตรอง สัมผัส ที่ไดรับทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ เกิดความเขาใจในสมัผัสนัน้ สรุปออกมาเปนความรูเฉพาะครั้ง แลว
นาํความรูหลายครัง้มาวเิคราะหเปรยีบเทยีบ สรปุออกมาเปนความรูท่ีเปน
สวนรวม ทั้งยังนําความรูที่ไดเก็บไวใน ความทรงจําเพื่อนํามาคิดอนุมานใช
ในการสรุปหาความรูใหมเพิ่มเติม



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต38 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต38

การนํ าความพอเพียงมาใช  ในการปฏิบัติ งาน หมายถึ ง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุ มกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงท้ังภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรูความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใช ใน

การวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของบุคลากรใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย

สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ปฏิบัติราชการดวยความอดทน 

ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ

ตัวบงชี้ที่ ๕ : จิตสาธารณะ

คาํอธบิายตวับงชี ้: หมายถงึ จติสาธารณะหรอืจติสาํนกึสาธารณะ 

(Public Consciousness) คอื การตระหนกัรูและคาํนงึถงึสวนรวมรวมกนั

หรือการคํานึงถึงผู  อ่ืนที่ร วมสัมพันธเปนกลุ มเดียวกัน มีนํ้าใจไมตรี

การเอือ้เฟอเผ่ือแผ การชวยเหลอืเกือ้กลูกนัโดยไมหวังผลตอบแทนการดาํรง

ชีวิตในสังคมท่ีมีการชวยเหลือกันถึงแมวาเรื่องราวหรือเหตุการณนั้นไมได

มีความเกี่ยวของกับเราหรือเราไมไดเดือดรอนดวย แตก็เต็มใจที่จะแบงปน

ใหการชวยเหลือ เอื้ออาทรกัน 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 39

ภาพลักษณ์ส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต38

การนํ าความพอเพียงมาใช  ในการปฏิบัติ งาน หมายถึ ง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุ มกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรูความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใช ใน

การวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของบุคลากรใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย

สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ปฏิบัติราชการดวยความอดทน 

ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ

ตัวบงชี้ที่ ๕ : จิตสาธารณะ

คาํอธบิายตวับงชี ้: หมายถงึ จติสาธารณะหรอืจติสาํนกึสาธารณะ 

(Public Consciousness) คอื การตระหนกัรูและคาํนงึถึงสวนรวมรวมกนั

หรือการคํานึงถึงผู อื่นที่ร วมสัมพันธเปนกลุ มเดียวกัน มีนํ้าใจไมตรี

การเอ้ือเฟอเผือ่แผ การชวยเหลอืเกือ้กลูกนัโดยไมหวงัผลตอบแทนการดํารง

ชีวิตในสังคมที่มีการชวยเหลือกันถึงแมวาเรื่องราวหรือเหตุการณน้ันไมได

มีความเกี่ยวของกับเราหรือเราไมไดเดือดรอนดวย แตก็เต็มใจที่จะแบงปน

ใหการชวยเหลือ เอื้ออาทรกัน 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต40



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 41แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 41

ภาพลักษณ์ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เปนหนวยงานทางการศึกษา 

ทีม่แีนวทางดาํเนินการ เพ่ือพัฒนาองคกรใหเกดิคณุธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงาน และเพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ควรดําเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ ดังนี้

๑. สญัลกัษณทีบ่งบอกถงึความเปนสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สุจริต เชน

 ๑)  ธงสัญลักษณ

 ๒)  ปายโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๓.  ปฏิญญาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๔)  สติ๊กเกอร เปด-ปด ไฟฟา แอร นํ้า ภายในสํานักงาน

 ๕)  เสื้อเขตสุจริต / เข็มสุจริต

 ๖)  สายคลองบัตรประจําตัวบุคลากร

ฯลฯ



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต42 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต42

๒. ประชาสัมพันธ

 การประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหผูมี

สวนไดสวนเสยี ผูรับบรกิารเกดิทศันคตทิีด่ตีอสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

สุจริต อาจจําเปนที่ตองใชชองทางสื่อสารประชาสัมพันธหลากหลาย

ชองทาง รวมถึงบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตองชวยกัน

ประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 43

รูปแบบการจัดกิจกรรม

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต42

๒. ประชาสัมพันธ

 การประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหผูมี

สวนไดสวนเสยี ผูรบับรกิารเกดิทศันคตทิีด่ตีอสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

สุจริต อาจจําเปนท่ีตองใชชองทางสื่อสารประชาสัมพันธหลากหลาย

ชองทาง รวมถึงบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตองชวยกัน

ประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต44



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 45แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 45

รูปแบบการจัดกิจกรรม

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

การจดักจิกรรมสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุจรติ ควรดําเนนิการ

ใหเปนตัวอยางกับสถานศึกษาและสอดคลองกับรูปแบบการจัดกิจกรรม 

“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” อาจใชกิจกรรมตอไปนี้เปนแนวทาง

๑) กิจกรรมเชิงสัญลักษณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ไดแก 

การเคารพธงชาติ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การกลาว

คําปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กอนการปฏิบัติราชการในแตละวัน 

๒)  การประชุม อบรม สัมมนา ในและนอกสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ใหปฏิบัติกิจกรรมเชิงสัญลักษณกอนพิธีเปดการประชุม อบรม 

สัมมนา ดังนี้

 -  กิจกรรมเคารพธงชาติ ดวยการรองเพลงชาติพรอมกัน 

  -  กิจกรรมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดวยวิธีการมีผูนํา

สวดมนตหรือสวดมนตพรอมกันหรือพิธีทางศาสนาใด

ที่ตนนับถือ

 -  กิจกรรมกลาวคําปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมี

ผูกลาวนําหรือกลาวพรอมกัน



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต46 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต46

๓)  กิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน ยิ้มไหว 

ทักทายกัน ฯลฯ

๔)  กจิกรรมอืน่ๆ ทีพ่ฒันาทกัษะของผูใหบรกิารท่ีด ีใหสอดคลอง

กับคุณลักษณะ ๕ ประการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 47

แนวทางด�าเนนิงาน

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต46

๓)  กิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน ยิ้มไหว 

ทักทายกัน ฯลฯ

๔)  กจิกรรมอ่ืนๆ ทีพ่ฒันาทกัษะของผูใหบรกิารทีด่ ีใหสอดคลอง

กับคุณลักษณะ ๕ ประการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต48



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 49
แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 49

แนวทางด�าเนินงานส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ ควรดาํเนนิการจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดขึ้น สามารถ
ศึกษาไดตามหัวขอดังนี้

๑.  แผนภูมิแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุจริต

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกาศปฏิญญาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

จัดทําบันทึกขอตกลง

ศึกษามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ผูอํานวยการ 
สพป./สพม. กับ

ผูอํานวยการโรงเรียน

ผูอํานวยการ 
สพป./สพม.

กับบุคลากรในสังกัด

ผูอํานวยการ 
สพป./สพม.

กับครูในสังกัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต50 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต50

๑.  แผนภูมิแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต  (ตอ)

พัฒนาบุคลากร

กําหนดภารกิจใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

รายงานผลการดําเนินงาน

คุณลักษณะ 
๕ ประการ

คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการปฏบิตัิ

ราชการ ๕ ดัชนี

ประเมินมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับปายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ผาน

ผาน

ไมผาน

ไมผาน



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 51แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 51

๒. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
 การดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการแต งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงาน 
จํานวน ๑๐ คน ตามแนวทาง ดังนี้

 ๒.๑ ใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประธานคณะกรรมการ 

 ๒.๒ รองผู อํ านวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนรองประธานคณะกรรมการ 

 ๒.๓  ผู แทนกลุ มงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนคณะกรรมการ

 ๒.๔  ผูรับผิดชอบโครงการเปนกรรมการและเลขานุการ
 ๒.๕ ใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

๓. การประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 การดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภบิาล “ปองกนัการทจุรติ” ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ใหมกีารประกาศ
เจตนารมณร วมกันระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบแนวนโยบายตามยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ภายใตบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ ตามนโยบาย “สพฐ. 
ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน”

 
แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต50

๑.  แผนภูมิแนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต  (ตอ)

พัฒนาบุคลากร

กําหนดภารกิจใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

รายงานผลการดําเนินงาน

คุณลักษณะ 
๕ ประการ

คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการปฏบัิติ

ราชการ ๕ ดัชนี

ประเมินมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับปายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ผาน

ผาน

ไมผาน

ไมผาน



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต52 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต52

๔. การบันทึกขอตกลงความรวมมือ

 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เปนการให

คํามัน่สญัญาในการปฏบิตังิานรวมกนั โดยมกีารจดัทาํเปนลายลกัษณอกัษร 

มกีารลงนามรวมกนัทัง้สองฝาย เพือ่ใหการทาํงาน ตามภารกจิหลกัของงาน 

ในบทบาท หนาท่ี ตามที่กฎหมายกําหนด บรรลุเปาหมายตามนโยบาย 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

 โดยมตเิหน็ชอบรวมกนัในการทีจ่ะสงเสรมิ สนบัสนนุ เผยแพร 

และประสานการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริตใน

หนวยงาน และบุคลากรทางการศกึษา ทีเ่กีย่วของกบัการจดัการศกึษาทกุคน 

เพื่อยกระดับใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเปนสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ และ โรงเรยีนสจุรติ ตามนโยบาย“สพฐ. ใสสะอาด 

ปราศจากคอรรัปชัน” โดยการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีเจตนารมณ และ

รายละเอียด ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

๔ รูปแบบ ดังนี้

 ๑. บันทึกข อตกลงความร วมมือ (MOU) การพัฒนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหวางผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากับคณะรองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๒.  บันทึกข อตกลงความร วมมือ (MOU) การพัฒนา

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสจุรติ ระหวางผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษากับคณะบคุลากรทางการศกึษาของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 53แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 53

 ๓.  บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระหวางผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กับผูอํานวยการสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๔. บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU ) ในการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติ ระหวางผูอํานวยการสถานศกึษากบัรองผูอาํนวยการ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด

 โดยแตละฝายมีเจตนารมณและรายละเอียดในการปฏิบัติ
รวมกัน ดังนี้

 ๑.  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการเสริมสรางทัศนคติ 
คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต แกผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 
และนักเรียนทุกคนในระดับโรงเรียน 

 ๒. เพื่อสรางเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต ใน
กลุมผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง 
และประชาชนทั่วไป เขามามีสวนรวมในการปองกันและตอตานการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

 ๓. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนํา
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและดัชนีวัด
คุณธรรมและความโปรงใส ของสํานักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกตใชใน
ดาน การพัฒนาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แกผูบริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผูบรหิารสถานศกึษา คร ูและบคุลากร ในการบรหิารจดัการศกึษาใหดาํเนนิไป 
อยางถูกตองมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต คอรรัปชัน
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๔. การบันทึกขอตกลงความรวมมือ

 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เปนการให

คาํมัน่สญัญาในการปฏบิตังิานรวมกนั โดยมกีารจดัทาํเปนลายลกัษณอกัษร 

มกีารลงนามรวมกนัทัง้สองฝาย เพือ่ใหการทาํงาน ตามภารกจิหลกัของงาน 

ในบทบาท หนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนด บรรลุเปาหมายตามนโยบาย 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

 โดยมตเิหน็ชอบรวมกนัในการทีจ่ะสงเสรมิ สนบัสนนุ เผยแพร 

และประสานการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริตใน

หนวยงาน และบคุลากรทางการศกึษา ทีเ่กีย่วของกบัการจดัการศึกษาทุกคน 

เพื่อยกระดับใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเปนสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ และ โรงเรยีนสจุรติ ตามนโยบาย“สพฐ. ใสสะอาด 

ปราศจากคอรรัปชัน” โดยการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีเจตนารมณ และ

รายละเอียด ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

๔ รูปแบบ ดังนี้

 ๑. บันทึกข อตกลงความร วมมือ (MOU) การพัฒนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหวางผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากับคณะรองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๒.  บันทึกข อตกลงความร วมมือ (MOU) การพัฒนา

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ ระหวางผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศกึษากบัคณะบุคลากรทางการศกึษาของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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๕. การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต

 การดําเนินตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ตามโครงการ

 ๕.๑ ศึกษามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
จากคู มือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตทั้ง ๔ มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ มาตรฐานที่ ๒ 
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ ๓ 
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และมาตรฐานที่ ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๕.๒ กําหนดภารกิจงานใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหสอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการ 
ไดแก ทักษะกระบวนการการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และจิตสาธารณะ ดัชนีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ๕ ดัชนี ไดแก 

ความโปรงใส (Transparency) ความพรอมรบัผดิ (Accountability) 
คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) 
วฒันธรรมคณุธรรมในองคกร (Integrity Culture) และคณุธรรมการทาํงาน 
ในหนวยงาน (Work Integrity) 

 
๖. การพัฒนาบุคลากร
 การดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล “ปองกนัการทจุรติ” ระดบั เขตพืน้ทีก่ารศกึษา มีกรอบแนวทาง
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้
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 ๖.๑ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน 
การประชุมปฏิบัติการ การอบรม พัฒนา การระดมความคิด การศึกษา
ดูงาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน

 ๖.๒ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามดัชนีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครฐั ตามแบบประเมนิ ดงันี้

  ๖.๒.๑ แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity 
& Transparency Assessment : IIT สําหรับ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ๖.๒.๒ แบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity 
&Transparency Assessment : EIT สําหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ๖.๒.๓ แบบสาํรวจใชหลกัฐานเชงิประจกัษ Evidence-
based Integrity &Transparency Assessment : EBIT สําหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

  ๖.๓ ดํ า เนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการหรือ 
แนวดําเนินการอื่นที่เหมาะสม

๗. การประเมินระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป น

การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ทั้ง ๔ มาตรฐาน คือ
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๕. การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต

 การดําเนินตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ตามโครงการ

 ๕.๑ ศึกษามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
จากคูมือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตทั้ง ๔ มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ มาตรฐานที่ ๒ 
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ ๓ 
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และมาตรฐานที่ ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๕.๒ กําหนดภารกิจงานใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหสอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการ 
ไดแก ทักษะกระบวนการการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และจิตสาธารณะ ดัชนีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ๕ ดัชนี ไดแก 

ความโปรงใส (Transparency) ความพรอมรบัผดิ (Accountability) 
คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) 
วฒันธรรมคณุธรรมในองคกร (Integrity Culture) และคณุธรรมการทาํงาน 
ในหนวยงาน (Work Integrity) 

 
๖. การพัฒนาบุคลากร
 การดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล “ปองกนัการทจุรติ” ระดบั เขตพืน้ทีก่ารศกึษา มกีรอบแนวทาง
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้
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 มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 
มาตรฐานที ่๒ การบรหิารและการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ มาตรฐาน
ที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมาตรฐาน ที่ ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทั้งนี้ ใหสอดคลอง
และสงผลตอการปฏิบัติงานตามดัชนีคุณธรรมและความโปร งใส
ในการดําเนินงานภาครัฐ โดยดําเนินตามแนวทาง ดังนี้

 ๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ที่กําหนด จะไดรับปาย “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

 ๗.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีไมผานการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ท่ีกําหนด จะตองเขารับการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

๘. การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของ
หนวยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เปน
การประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ขององคการตางประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องคการ
ตอตานการทุจริต (Anti - Corruption and Civil Rights Commission : 
ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใส 
ของสาํนกังาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคดิการประเมนิคณุธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะห
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เปนองคประกอบหลักที่สําคัญและจําเปนในการประเมิน โดยจําแนก
องคประกอบหลักเปนองคประกอบยอย ประเด็นการประเมิน และแปลงไป
สูคําถามที่ใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากขอมูลเอกสาร/
หลักฐานของหนวยงาน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 
แบงเปน ๕ ดัชนี ดังนี้

 ๑. ความโปรงใส (Transparency) ประเมนิจากความคิดเหน็
ของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณใน
การรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชงิประจกัษ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของขอเทจ็จรงิในการดาํเนนิงาน
ของหนวยงาน 

 ๒. ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของประชาชนผู รับบริการหรือผู มีส วนไดสวนเสียตาม
ประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

 ๓. คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจากการรับรู และประสบการณโดยตรง
ของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ 

 ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) 
ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ และ
จากขอมลูเอกสาร/หลกัฐานเชงิประจกัษ (Evidence - Based) บนพืน้ฐาน
ของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต56

 มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 
มาตรฐานที ่๒ การบรหิารและการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ มาตรฐาน
ที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมาตรฐาน ที่ ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทั้งนี้ ใหสอดคลอง
และสงผลตอการปฏิบัติงานตามดัชนีคุณธรรมและความโปร งใส
ในการดําเนินงานภาครัฐ โดยดําเนินตามแนวทาง ดังนี้

 ๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผานการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ที่กําหนด จะไดรับปาย “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

 ๗.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมผานการประเมิน
มาตรฐานตามเกณฑการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ท่ีกําหนด จะตองเขารับการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

๘. การประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของ
หนวยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เปน
การประยุกตแนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity 
Assessment) ขององคการตางประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องคการ
ตอตานการทุจริต (Anti - Corruption and Civil Rights Commission : 
ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเขากับดัชนีวัดความโปรงใส 
ของสาํนกังาน ป.ป.ช. โดยไดกําหนดเปนกรอบแนวคดิการประเมนิคุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และสังเคราะห
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 ๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) 
ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอ
การดําเนินงานของหนวยงาน

 รายละเอยีดดชันคีณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

 ๑. ดัชนีความโปรงใส (Transparency) 
  ดชันีความโปรงใส เปนการประเมนิระดบัการดาํเนนิงาน

ตามเงื่อนไข คุณลักษณะ ขั้นตอนหรือกิจกรรมในการใหบริการของ
เจาหนาที่ภาครัฐท่ีแสดงถึงการดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม 
ไดมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดตามอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน รวมถงึ การตอบสนองและจดัการเกีย่วกบัระบบขอรองเรยีน 
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู รับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) 
บนพื้นฐานขอเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานตางๆ ในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน แบงเปน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ๑.๑ การดาํเนนิงานขององคกร ประเมินจากการดาํเนนิงาน
ตามหลักเกณฑ โครงสรางอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายกําหนด โดยแบงเปนประเด็นการประเมิน ไดแก การใหและ
เปดเผยขอมลู การจดัซือ้ จดัจาง มาตรฐานการปฏบิตังิาน ความเปนธรรม/
ไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และการเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

  ๑.๒ ระบบการรองเรียนขององคกร ประเมินจาก
การดําเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัระบบการรองเรยีนของหนวยงาน โดยแบงเปน
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ประเดน็การประเมนิ ไดแก การตอบสนองขอรองเรยีน ชองทางการรองเรยีน 
และการแจงผลรองเรียน

 ๒. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability) 
  ดัชนีความพรอมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการ

ตามภารกิจของเจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหนาที่ของตน 
โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน

  ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่
ของผูปฏิบัติงานคือเจาหนาที่ของรัฐ ในสวนที่เกี่ยวของกับความพรอม
ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐโดยมุงผลสําเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมอง
ความคิดเห็นของผู  รับบริการหรือผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
มี ๑ ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่

 ๓. ดัชนีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity 
in Service Delivery) 

  ดัชนีคุณธรรมการใหบริการ เปนการประเมินระดับ
คุณธรรมในการดําเนินงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ ของรัฐของ
หนวยงาน ซึ่งยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตและคํานึงถึงการใชอํานาจหนาที่
ดวยความเปนธรรม ยดึผลประโยชนของสวนรวมหรอืของประเทศมากกวา
ประโยชนสวนตนไมเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลใกลชิด รวมถึง
การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไรหรือการขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งบันเทิงอื่นจาก
ผูรับบริการ โดยประเมินจากการสํารวจความคิดเห็นใน ๒ ลักษณะ ไดแก 
ประสบการณตรง (Experience) และมุมมองจาก การรับรู (Perception) 
ของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย แบงออกเปน ๒ ตัวชี้วัด  
ดังนี้ 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต58

 ๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) 
ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอ
การดําเนินงานของหนวยงาน

 รายละเอยีดดชันคีณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

 ๑. ดัชนีความโปรงใส (Transparency) 
  ดชันคีวามโปรงใส เปนการประเมินระดบัการดาํเนนิงาน

ตามเงื่อนไข คุณลักษณะ ขั้นตอนหรือกิจกรรมในการใหบริการของ
เจาหนาที่ภาครัฐที่แสดงถึงการดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส เปนธรรม 
ไดมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดตามอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน รวมถงึ การตอบสนองและจดัการเกีย่วกบัระบบขอรองเรียน 
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู รับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และจากหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) 
บนพื้นฐานขอเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานตางๆ ในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน แบงเปน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ๑.๑ การดาํเนนิงานขององคกร ประเมนิจากการดาํเนนิงาน
ตามหลักเกณฑ โครงสรางอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยแบงเปนประเด็นการประเมิน ไดแก การใหและ
เปดเผยขอมลู การจดัซือ้ จดัจาง มาตรฐานการปฏบิตังิาน ความเปนธรรม/
ไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และการเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

  ๑.๒ ระบบการรองเรียนขององคกร ประเมินจาก
การดาํเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัระบบการรองเรยีนของหนวยงาน โดยแบงเปน
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  ๓.๑ ประสบการณตรง ประเมนิจากความคิดเหน็ทีเ่ปน
ประสบการณจรงิเกีย่วกบัการถกูเคยรองขอใหเงนิพเิศษหรอืการบรจิาคเงนิ
หรือส่ิงของหรือความบันเทิงในรูปแบบตางๆ หรือผลประโยชนอื่นใด
แกเจาหนาท่ี และการเสนอใหเงินพิเศษหรือความบันเทิงตางๆ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาที ่และเจาหนาทีรั่บหรอืยอมรบัเพือ่แลกเปลีย่น
กับการดําเนินงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

  ๓.๒ การรับรู ประเมินจากความคิดเห็นที่เปนการรับรู
หรือเคยรับฟงเกี่ยวกับการรับสินบนในรูปแบบตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
กับการดําเนินงานหรือการใหบริการเปนพิเศษของเจาหนาที่ของรัฐของ
หนวยงาน รวมถึงการรับรูเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเปนพิเศษหรือ
เอื้อประโยชนตอบุคคลใกลชิดอยางไมเปนธรรม

 ๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) 
  ดชันวีฒันธรรมคณุธรรมในองคกร เปนการประเมนิระดบั

วัฒนธรรมขององคกรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินงานหรือ 
การใหบรกิาร การปฏบิตัหินาทีเ่ปนไปตามประมวลจริยธรรมของหนวยงาน 
และการสงเสริมหรือจัดใหมีระบบปองกันการทุจริตในการดําเนินงานหรือ
การใหบริการของเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึง การสนับสนุนปจจัยที่ชวยใน
การสงเสริม การตอตานการทุจริตและสรางสภาพแวดลอมภายในองคกร
ที่ปลอดการทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่
ภายในหนวยงาน และจากการนําหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - 
Based) บนพื้นฐานขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานตางๆ 
มาใชในการประเมิน แบงเปน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ๔.๑ วัฒนธรรมองคกร ประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีซ่ึง่ยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม หรอืเปนไปตามประมวลจริยธรรม
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ขององคกร ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต คํานึงถึงประโยชนของ
ประเทศเปนหลัก และไมใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงหา
ประโยชนแกตนเองหรือบุคคลใกลชิด และความเชื่อมั่นของเจาหนาที่ที่มี
ตอการดําเนินงานและบรรยากาศการทํางาน 

  ๔.๒ การต อต านการทุจริตขององค กร ประเมิน
การเผยแพร สงเสริมหรือสนับสนุนการตอตาน การทุจริตภายในองคกร 
การกําหนดบทลงโทษผูกระทําการทุจริต การใหรางวัลเชิดชูเกียรติแกผูมี
ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ การสรางความเขาใจเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน ระบบการแจงเบาะแส และระบบการคุมครองผูให
เบาะแสการทจุรติ การจดัใหมรีะบบปองกนัผลประโยชนทบัซอนขององคกร 
การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร 
รวมถึงการรวมกลุมของเจาหนาทีใ่นหนวยงานเพือ่การบรหิารงาน ทีโ่ปรงใส
ภายในองคกร

 ๕. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) 
  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนการประเมิน

คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลท่ีเปนไปตามหลักเกณฑปราศจากระบบ
อปุถมัภ การบรหิารงบประมาณท่ีมปีระสทิธิภาพสอดคลองกบัวตัถปุระสงค 
ทีก่าํหนด คาํนงึถึงความคุมคาเปนหลกัและการมอบหมายงานทีม่คีวามเปน
ธรรมซึง่คาํนงึถึงประโยชนขององคกรและประเทศ โดยประเมนิจากมมุมอง
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน แบงเปน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ๕.๑ การบรหิารงานบคุคล ประเมนิการบริหารงานของ
องคกรที่มีความยุติธรรม ไมมีการเรียกหรือการเสนอใหเงิน สิ่งของมีคา 
หรอืการใหความบนัเทงิเพือ่แลกเปลีย่นกบัผลประโยชนดานการบรหิารงาน

บุคคล หรือการใหความอุปถัมภแกบุคคลใกลชิด 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต60

  ๓.๑ ประสบการณตรง ประเมนิจากความคดิเหน็ทีเ่ปน
ประสบการณจรงิเกีย่วกบัการถกูเคยรองขอใหเงินพิเศษหรอืการบรจิาคเงนิ
หรือสิ่งของหรือความบันเทิงในรูปแบบตางๆ หรือผลประโยชนอ่ืนใด
แกเจาหนาที่ และการเสนอใหเงินพิเศษหรือความบันเทิงตางๆ หรือ
ผลประโยชนอืน่ใดแกเจาหนาที ่และเจาหนาทีรั่บหรือยอมรบัเพ่ือแลกเปลีย่น
กับการดําเนินงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

  ๓.๒ การรับรู ประเมินจากความคิดเห็นท่ีเปนการรับรู
หรือเคยรับฟงเกี่ยวกับการรับสินบนในรูปแบบตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
กับการดําเนินงานหรือการใหบริการเปนพิเศษของเจาหนาที่ของรัฐของ
หนวยงาน รวมถึงการรับรูเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเปนพิเศษหรือ
เอื้อประโยชนตอบุคคลใกลชิดอยางไมเปนธรรม

 ๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) 
  ดชันวีฒันธรรมคณุธรรมในองคกร เปนการประเมินระดบั

วัฒนธรรมขององคกรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินงานหรือ 
การใหบริการ การปฏิบตัหินาทีเ่ปนไปตามประมวลจรยิธรรมของหนวยงาน 
และการสงเสริมหรือจัดใหมีระบบปองกันการทุจริตในการดําเนินงานหรือ
การใหบริการของเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึง การสนับสนุนปจจัยที่ชวยใน
การสงเสริม การตอตานการทุจริตและสรางสภาพแวดลอมภายในองคกร
ที่ปลอดการทุจริต โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจาหนาที่
ภายในหนวยงาน และจากการนําหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - 
Based) บนพื้นฐานขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานตางๆ 
มาใชในการประเมิน แบงเปน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ๔.๑ วัฒนธรรมองคกร ประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีซ่ึงยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม หรอืเปนไปตามประมวลจรยิธรรม



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต62 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต62

  ๕.๒ การบริหารงบประมาณ ประเมินการบริหาร

งบประมาณขององคกรที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

เปนไปตามหลกัเกณฑหรอืระเบยีบการเบกิจายและมคีวามคุมคา โดยคาํนึง

ถึงประโยชน ขององคกรเปนหลัก 

  ๕.๓ ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน ประเมิน

ความยตุธิรรมในการสัง่การ มอบหมายงาน ทีเ่ปนไปตามภารกจิขององคกร

ตามที่กฎหมายกําหนด มิใชการสั่งการหรือมอบหมายงานในเรื่องสวนตัว

ของผูบังคับบัญชา รวมถึง ผลกระทบทางลบจากการไมปฏิบัติงานสวนตัว

ตามที่ไดรับมอบหมาย

๙. การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต

 การนิเทศ ตดิตามการดาํเนนิงานสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สุจริต หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูใหการนิเทศ หรือ

ผูนเิทศและผูรบัการนเิทศ เพือ่ทีจ่ะพฒันาหรอืปรบัปรงุคณุภาพการดาํเนินงาน 

ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ ของมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และ

จิตสาธารณะ ในดานบริหารการศึกษาและคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผู บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสอดรับกับ

การประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของหนวยงานภาครฐั 

(Integrity & Transparency Assessment) ทั้ง ๕ ดัชนี คือ ความโปรงใส 

(Transparency) ความพรอมรับผิด (Accountability) คุณธรรมการให

บรกิารของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) วฒันธรรมคณุธรรม



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 63แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 63

ในองคกร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

(Work Integrity) 

 การดําเนินการนิเทศ ติดตาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุจริต โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศกึษา “ปองกันการทจุริต” ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา นัน้ ใหสาํนกังาน

เขตพื้นที่ดําเนินงานการนิเทศ ติดตาม ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต

 ๒. การประกาศปฏิญญาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๓.  การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง

ผูเกี่ยวของทุกฝาย

 ๔.  การศึกษามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๕.  การกําหนดภารกิจใหสอดคลองตามมาตรฐานสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๖.  การพัฒนาบุคลากร

 ๗. การประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Intergrity and Transprarency Assessment : ITA)

๑๐. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กาํหนด

วิธีการรายงานผลไว ดังนี้

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต62

  ๕.๒ การบริหารงบประมาณ ประเมินการบริหาร

งบประมาณขององคกรที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

เปนไปตามหลกัเกณฑหรอืระเบยีบการเบกิจายและมีความคุมคา โดยคาํนงึ

ถึงประโยชน ขององคกรเปนหลัก 

  ๕.๓ ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน ประเมิน

ความยตุธิรรมในการสัง่การ มอบหมายงาน ทีเ่ปนไปตามภารกจิขององคกร

ตามที่กฎหมายกําหนด มิใชการสั่งการหรือมอบหมายงานในเรื่องสวนตัว

ของผูบังคับบัญชา รวมถึง ผลกระทบทางลบจากการไมปฏิบัติงานสวนตัว

ตามที่ไดรับมอบหมาย

๙. การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต

 การนิเทศ ตดิตามการดาํเนนิงานสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สุจริต หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูใหการนิเทศ หรือ

ผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ เพือ่ทีจ่ะพฒันาหรอืปรบัปรงุคณุภาพการดาํเนนิงาน 

ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ ของมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และ

จิตสาธารณะ ในดานบริหารการศึกษาและคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผู บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสอดรับกับ

การประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment) ทั้ง ๕ ดัชนี คือ ความโปรงใส 

(Transparency) ความพรอมรับผิด (Accountability) คุณธรรมการให

บรกิารของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) วฒันธรรมคณุธรรม



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต64 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต64

 ๑๐.๑ การรายงานผลตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จะทําการอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” แกสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาเม่ือส้ินสดุโครงการแตละไตรมาส ใหสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ดําเนินการรายงานผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามรูปแบบที่กําหนดหรือรายงานผลในรูปแบบของงานวิจัย

 ๑๐.๒ รายงานผลการปฏบิตัภิารกจิตามมาตรฐานสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา

 ๑๐.๓ รายงานผลการประเมนิมาตรฐานสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา

 ๑๐.๔ รายงานผลการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

๑๑.  งบประมาณ 
 ตามประกาศ เรื่องโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภบิาล “ปองกนัการทจุรติ” ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศกึษา กาํหนดกจิกรรมทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติตองดาํเนนิการ
ตามแผนงาน คือการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตนแบบ
และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติคูพฒันาโดยอนมุตังิบประมาณ การดาํเนนิงาน
ตามแผนงาน ดังนี้

 ๑๑.๑ การพัฒนาภาพลักษณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 ๑๑.๒ การพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 ๑๑.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู/นําเสนอผลการดําเนินงาน

 ๑๑.๔ การรายงานผลการดําเนินงาน
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บรรณานุกรม

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต64

 ๑๐.๑ การรายงานผลตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จะทําการอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” แกสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเมือ่สิน้สดุโครงการแตละไตรมาส ใหสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ดําเนินการรายงานผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามรูปแบบที่กําหนดหรือรายงานผลในรูปแบบของงานวิจัย

 ๑๐.๒ รายงานผลการปฏบิตัภิารกจิตามมาตรฐานสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา

 ๑๐.๓ รายงานผลการประเมนิมาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา

 ๑๐.๔ รายงานผลการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

๑๑.  งบประมาณ 
 ตามประกาศ เรื่องโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภบิาล “ปองกนัการทจุรติ” ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศกึษา กาํหนดกจิกรรมทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุริตตองดําเนินการ
ตามแผนงาน คือการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตนแบบ
และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติคูพฒันาโดยอนมุตังิบประมาณ การดําเนนิงาน
ตามแผนงาน ดังนี้

 ๑๑.๑ การพัฒนาภาพลักษณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 ๑๑.๒ การพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 ๑๑.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู/นําเสนอผลการดําเนินงาน

 ๑๑.๔ การรายงานผลการดําเนินงาน
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บรรณานุกรม
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย ดร. การสรางธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพ : วิญูชน ๒๕๔๒

ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที ่๔๖ ก ; พระราชบัญญติัขอมลูขาวสาร 

พ.ศ. ๒๕๔๐ สําเนาเอกสาร

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๖ ก หนา ๒๘ ; พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ สําเนาเอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 

: พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.  

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของและประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรุงเทพฯ : บริษัท 

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กรุงเทพฯ : บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต68 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต68

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต.ิ จากปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง...สู การปฏิบัติ กรุงเทพฯ : เพชรรุ ง

การพิมพ, ๒๕๕๑

สํานกัการตางประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ. รวมมาตรฐานสากลวาดวยความทุจริต ๒๕๕๑

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต68

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต.ิ จากปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง...สู การปฏิบัติ กรุงเทพฯ : เพชรรุ ง

การพิมพ, ๒๕๕๑

สํานกัการตางประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ. รวมมาตรฐานสากลวาดวยความทุจริต ๒๕๕๑
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สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต.ิ จากปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง...สู การปฏิบัติ กรุงเทพฯ : เพชรรุ ง

การพิมพ, ๒๕๕๑

สาํนักการตางประเทศ สาํนักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ. รวมมาตรฐานสากลวาดวยความทุจริต ๒๕๕๑

ภ า ค ผ น ว ก
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บันทึก

ขอตกลงควำมรวมมือกำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต

ระหวาง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................เขต........ 

กับ

คณะรองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............เขต........ 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้จัดทําขึ้น ณ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา.............................เขต.............................ตั้งอยูที่ ถนน............................... 

อําเภอ...............................จังหวัด............................... โดย 

 1. นาย.....................................................................................................

  รองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................... เขต............... 

 2. นาย.....................................................................................................

  รองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................... เขต............... 

 3. นาย.....................................................................................................

  รองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................... เขต............... 

 4. นาย.....................................................................................................

  รองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................... เขต............... 

 

 ฝายหนึ่ง กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... เขต................ 

ตั้งอยูที่ ถนน..............................อําเภอ..............................จังหวัด............................. 

โดย นาย.........................................................ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา.................................... เขต...................ผูมีอํานาจลงนาม อีกฝายหนึ่ง

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 71
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 โดย คณะรองผู อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... 

เขต............ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต............ ตระหนัก

ถึงคุณูปการแหงความรวมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการเสริมสรางระเบียบวินัย

การเปนขาราชการท่ีดีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....................... เขต............ 

จึงทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ การตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกทางราชการ

 ขอ ๒ การปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ ไมเลือกปฏิบัติ

 ขอ ๓ การปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาค 

เที่ยงธรรม และตรวจสอบได

 ขอ ๔ การรักษาประโยชนของทางราชการและผูรับบริการ

 ขอ ๕ การประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 

 คณะรองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต............ 

กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต............ ไดประกาศขอตกลง

ความรวมมือเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตรวมกัน เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้

 ทั้งนี้ ใหบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใชนับตั้งแตลงนาม

เปนตนไป

 บนัทึกขอตกลงความรวมมอืนี ้ทาํขึน้เมือ่วนัที.่..........เดอืน..........................

พ.ศ. ๒๕๕๘... โดยจัดทําเปน สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทั้งสองฝายไดอาน

และเขาใจ ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ

ตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..........................เขต..............

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..........................เขต..............
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บันทึก
ขอตกลงควำมรวมมือกำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต

ระหวาง
คณะบุคลากรทางการศึกษากับผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............เขต........

 บันทึกข อตกลงร วมมือฉบับนี้  จัดทําขึ้น ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษา...................เขต................ตัง้อยูทีถ่นน......................อําเภอ........................
จังหวัด............................ โดย นาย................................................รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา...................เขต................และคณะบุคลากร
ทางการศึกษา ฝายหน่ึง กับ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.................เขต...............
ตั้งอยูที่ ถนน..........................อําเภอ.............................จังหวัด...............................
โดย นาย..................................................ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา...............เขต..............ผูมีอํานาจลงนาม อีกฝายหนึ่ง
  โดยคณะบคุลากรทางการศกึษา และ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา............
เขต..... . . . . . . . . .ตระหนักถึงคุณูปการแหงความรวมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ดานการเสริมสรางระเบียบวินัยการเปนขาราชการที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา......... เขต............. จึงทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ การตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกทางราชการ
 ขอ ๒ การปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของ

ทางราชการ ไมเลือกปฏิบัติ
 ขอ ๓ การปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาค 

เที่ยงธรรม และตรวจสอบได
 ขอ ๔ การรักษาประโยชนของทางราชการและผูรับบริการ

 ขอ ๕ การประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 73

 โดย คณะรองผู อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... 

เขต............ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต............ ตระหนัก

ถึงคุณูปการแหงความรวมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการเสริมสรางระเบียบวินัย

การเปนขาราชการท่ีดีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....................... เขต............ 

จึงทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ การตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกทางราชการ

 ขอ ๒ การปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ ไมเลือกปฏิบัติ

 ขอ ๓ การปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาค 

เที่ยงธรรม และตรวจสอบได

 ขอ ๔ การรักษาประโยชนของทางราชการและผูรับบริการ

 ขอ ๕ การประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 

 คณะรองผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต............ 

กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................... เขต............ ไดประกาศขอตกลง

ความรวมมือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตรวมกัน เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้

 ทั้งนี้ ใหบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใชนับตั้งแตลงนาม

เปนตนไป

 บนัทกึขอตกลงความรวมมอืนี ้ทาํขึน้เมือ่วนัที.่..........เดอืน..........................

พ.ศ. ๒๕๕๘... โดยจัดทําเปน สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทั้งสองฝายไดอาน

และเขาใจ ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ

ตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..........................เขต..............

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..........................เขต..............

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต72



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต74 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต74

 คณะบุคลากรทางการศึกษา กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................

เขต............. ไดประกาศขอตกลงความรวมมือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตรวมกัน

เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้

 ทั้งนี้ ใหบันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้ มีผลบังคับใชนับตั้งแตลงนาม

เปนตนไป

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ทําขึ้นเมื่อวันที่.......เดือน....................

พ.ศ.  ๒๕๕๘... โดยจัดทําเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทั้งสองฝายไดอาน

และเขาใจ ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยาน

และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..........................เขต..............

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและ

สินทรัพย

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 75

บันทึก

ขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระหวาง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................... เขต ..................

กับ

โรงเรียน.......................................

 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับน้ี ทําข้ึนระหวางสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา.......................เขต.............กับ โรงเรียน..................................... โดยมติ

เหน็ชอบรวมกนัในการสงเสรมิ สนบัสนนุ เผยแพร และประสานการเสรมิสรางทศันคติ 

คานิยม ความซื่อสัตยสุจริตในหนวยงาน ตลอดจนผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง

การศกึษา ท่ีเก่ียวของกบัการจดัการศกึษา ทกุคน เพือ่ยกระดบัใหสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาและโรงเรียนเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต

ตามบนัทกึขอตกลง“สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรรปัชัน” ทกุรปูแบบ และมสีวนรวม

ในการปองกันและ ปราบปราบการทจุรติ ตลอดจนรวมขบัเคลือ่นยทุธศาสตรชาตวิา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณและรายละเอียด ดังนี้

 ๑.  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการเสริมสรางทัศนคติ ค านิยม 

ความซื่อสัตยสุจริต แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 

 ๒.  เพื่อสรางเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุมผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป เขามามีสวนรวม

ในการปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 75แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต74

 คณะบุคลากรทางการศึกษา กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................

เขต............. ไดประกาศขอตกลงความรวมมือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตรวมกัน

เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้

 ทั้งนี้ ใหบันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้ มีผลบังคับใชนับตั้งแตลงนาม

เปนตนไป

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ทําขึ้นเมื่อวันที่.......เดือน....................

พ.ศ.  ๒๕๕๘... โดยจัดทําเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทั้งสองฝายไดอาน

และเขาใจ ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยาน

และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..........................เขต..............

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและ

สินทรัพย

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต76 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต76

 ๓.  เพื่ อ ให สํ า นักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและโรงเรียนในสั งกัด 

นํายทุธศาสตรชาตวิาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต และดัชนวัีดคณุธรรม

และความโปรงใส ของสํานักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกตใชใน ดานการสงเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภิบาล แกบคุลากรในการจัดการศกึษาใหดําเนนิไปอยางถกูตอง

มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ และความตั้งใจในการดําเนินการ ตามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝาย จึงไดลงนามรวมกันไวเปนหลักฐาน  

 ลงนาม ณ วันที่ ....... มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘. 

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการโรงเรียน...........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

สํานักพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการศึกษาสักขีพยาน         

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..................เขต......

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติสักขีพยาน



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 77

บันทึก
ขอตกลงควำมรวมมือในกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ระหวาง

ผูอํานวยการโรงเรียน..........................

กับ

ครู และบุคลากรโรงเรียน...........................

 บันทึกขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้ ทําขึ้นระหวางผูอํานวยการโรงเรียน

...............................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................เขต...........

กับ รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียน....................................

โดยมตเิหน็ชอบรวมกนัในการสงเสรมิสนบัสนนุ เผยแพร และประสานการเสรมิสราง

ทศันคต ิคานยิม ความซือ่สัตยสุจริต ในหนวยงาน ตลอดจนผูบรหิาร ครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับใหโรงเรียน 

เปนโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกขอตกลง “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน” 

ทกุรปูแบบ และมสีวนรวมในการปองกนัและปราบปราบการทุจรติ ตลอดจนรวมมอื

กันขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย

มีเจตนารมณและรายละเอียด ดังนี้

 ๑. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการเสริมสรางทัศนคติ ค านิยม 

ความซื่อสัตยสุจริต แกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน

ในโรงเรียน 

 ๒. เพื่อสรางเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุมผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครองและประชาชนทั่วไป เขามามีสวนรวม

ในการปองกันและตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบ 

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 77แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต76

 ๓.  เพื่ อ ให สํ านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและโรงเรียนในสั งกัด 

นาํยทุธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ และดชันวีดัคณุธรรม

และความโปรงใส ของสํานักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกตใชใน ดานการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภบิาล แกบคุลากรในการจัดการศึกษาใหดาํเนนิไปอยางถกูตอง

มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ และความตั้งใจในการดําเนินการ ตามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝาย จึงไดลงนามรวมกันไวเปนหลักฐาน  

 ลงนาม ณ วันที่ ....... มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘. 

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการโรงเรียน...........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

สํานักพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการศึกษาสักขีพยาน         

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา..................เขต......

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติสักขีพยาน
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 ๓. เพือ่ใหโรงเรยีนนาํยทุธศาสตรชาต ิวาดวยการปองกนัและปราบปราม

การทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปรงใส ของสํานักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต

ใช ในดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แกบุคลากร ในการจัด

การศึกษาใหดําเนินไปอยางถูกตองมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ และความตั้งใจในการดําเนินการ ตามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้ ทั้งสองฝาย จึงไดลงนามรวมกันไวเปนหลักฐาน

 ลงนาม ณ วันที่ ......... มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

(ทําบัญชีแนบทาย) 

ลงชื่อใหครบทุกคน ตั้งแต รอง ผอ.ร.ร./ครูทุกคน/พนักงานเจาหนาที่/

นักการภารโรง ทุกคนโรงเรียน (ปรับใหเปนของโรงเรียนตนเอง)

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการโรงเรียน...........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการโรงเรียน........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการโรงเรียน........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

นักการภารโรง...........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการโรงเรียน........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ครูโรงเรียน........................
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คณะท�ำงำน
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 ๓. เพือ่ใหโรงเรยีนนาํยทุธศาสตรชาต ิวาดวยการปองกนัและปราบปราม

การทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปรงใส ของสํานักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต

ใช ในดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แกบุคลากร ในการจัด

การศึกษาใหดําเนินไปอยางถูกตองมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ และความตั้งใจในการดําเนินการ ตามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ ฉบับนี้ ทั้งสองฝาย จึงไดลงนามรวมกันไวเปนหลักฐาน

 ลงนาม ณ วันที่ ......... มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

(ทําบัญชีแนบทาย) 

ลงชื่อใหครบทุกคน ตั้งแต รอง ผอ.ร.ร./ครูทุกคน/พนักงานเจาหนาที่/

นักการภารโรง ทุกคนโรงเรียน (ปรับใหเปนของโรงเรียนตนเอง)

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ผูอํานวยการโรงเรียน...........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการโรงเรียน........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการโรงเรียน........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

นักการภารโรง...........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

รองผูอํานวยการโรงเรียน........................

(นาย/นาง/นางสาว............................)

ครูโรงเรียน........................
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คณะท�ำงำน

๑. ที่ปรึกษา

๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

๒. นายอนุสรณ ฟูเจริญ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

๓. นายพิธาน พ้ืนทอง ทีป่รกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๔. นายชวลติ โพธิน์คร ผูอํานวยการสํานกัพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คณะทํางานจากสํานักงาน ป.ป.ช.

๑. นายอุทิศ บัวศรี ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๒. นายธิติ เมฆวณิชย ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ

๓. นายสมพจน แพงประสิทธิ์ เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ

๔. นายภิญโญยศ มวงสมมุข เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕. นายเฉลิมชัยวงค บริรักษ เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖. นายเทิดภูมิ ทัศนพิมล เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ
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คณะทํางานจาก สพฐ. และ สพท.
๑. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต ๖

๒. นายโสธร บุญเลิศ รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๒

๓. นายอนิรุทธ ลามพระยา รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๔

๔. นายมณเฑียร มวงศรีศักดิ์ รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๙

๕. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ ศึกษานิเทศก สพป.สิงหบุรี

๖. นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท ศึกษานิเทศก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๗. นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก สพป.กาฬสินธุ เขต ๑

๘. นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก สพป.นครสวรรค เขต ๓

๙. นายสมเกยีรต ิตงุคะเสรรีกัษ ศกึษานเิทศก สพป.ชยัภมู ิเขต ๓

๑๐. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก สพป.ราชบุรี เขต ๒

๑๑. นายนิวัฒน โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

๑๒. นายอนันต แกวแจง ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๑๓. นางจินดา ตุนหลา ศึกษานิเทศก สพป.เชียงใหม เขต ๖

๑๔. นางธนพรรณ รอดกาํเหนดิ ศึกษานเิทศก สพป.พจิติร เขต ๑

๑๕. นางณัฐพร พวงเฟอง ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก สพป.สุโขทัย เขต ๒

๑๗. นางลาวัลย ตรีเนตร ศึกษานิเทศก สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก สพป.เลย เขต ๑

๑๙. นางสาวสภุาภรณ กลัยารตัน ศกึษานเิทศก สพป.มกุดาหาร

๒๐. นายพงษเทพ มนัสตรง ศึกษานิเทศก สพป.ลําพูน เขต ๑

๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๓

๒๒. นายอดุลย ผินโพ ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๒๓. นายธนบดีพิพัฒน ดํานิล ครูโรงเรียนบานวังคอไห สพป.ชัยนาท

๒๔. นายนิพนธ พรหมเมศร ศึกษานิเทศก สพป.สงขลา เขต ๒

๑
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๒๕. นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก สพป.ปตตานี เขต ๑

๒๖. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก สพป.ปตตานี เขต ๒

๒๗. นางศิริงาม ภูมิทัศน ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๑๑

๒๘. นายอานนท วงศวิศิษฏรังสี ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๒๙

๒๙. นายทวี บรรจง ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๑

๓๐. นายพีรวัฒน เศวตพัชร ศกษานิเทศก สพม. เขต ๓๒

๓๑. นายทองคูณ หนองพราว ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๒

๓๒. นายวีระ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๔

๓๓. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์ นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

๓๔. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒

๓๕. นายณัฐพล คุมวงศ นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๓๖. นายวิเชียร ศิริคง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟา

  สพป.นครสวรรค เขต ๓

๓๗. นายเสวก บุญประสพ ผูอํานวยการโรงเรียนดงซอมวิทยาคม 

  สพป.ตาก เขต ๑

๓๘. วาท่ีรอยโทกมัพล ผลพฤกษา ผูอํานวยการโรงเรยีนบานแกว 

  สพป.จนัทบรุ ีเขต ๑

๓๙. นายไกรสร พิมพประชา ผูอํานวยการโรงเรียนบานแบง 

  สพป.หนองคาย เขต ๒

๔๐. นายธนกฤติ พรมบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกเฟอง 

  สพป.บุรีรัมย เขต ๓

๔๑. นายวิโรจน ฉายชูวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปรง 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๔๒. นายสิทธิพงศ สั่งศร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะครอ 

  สพป.นครสวรรค เขต ๓
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คณะทํางานจาก สพฐ. และ สพท.
๑. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต ๖

๒. นายโสธร บุญเลิศ รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๒

๓. นายอนิรุทธ ลามพระยา รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๔

๔. นายมณเฑียร มวงศรีศักดิ์ รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๙

๕. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ ศึกษานิเทศก สพป.สิงหบุรี

๖. นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท ศึกษานิเทศก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๗. นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก สพป.กาฬสินธุ เขต ๑

๘. นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก สพป.นครสวรรค เขต ๓

๙. นายสมเกยีรต ิตงุคะเสรรีกัษ ศกึษานเิทศก สพป.ชยัภมู ิเขต ๓

๑๐. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก สพป.ราชบุรี เขต ๒

๑๑. นายนิวัฒน โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

๑๒. นายอนันต แกวแจง ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๑๓. นางจินดา ตุนหลา ศึกษานิเทศก สพป.เชียงใหม เขต ๖

๑๔. นางธนพรรณ รอดกาํเหนิด ศึกษานเิทศก สพป.พิจติร เขต ๑

๑๕. นางณัฐพร พวงเฟอง ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก สพป.สุโขทัย เขต ๒

๑๗. นางลาวัลย ตรีเนตร ศึกษานิเทศก สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก สพป.เลย เขต ๑

๑๙. นางสาวสภุาภรณ กลัยารตัน ศกึษานเิทศก สพป.มกุดาหาร

๒๐. นายพงษเทพ มนัสตรง ศึกษานิเทศก สพป.ลําพูน เขต ๑

๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๓

๒๒. นายอดุลย ผินโพ ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๒๓. นายธนบดีพิพัฒน ดํานิล ครูโรงเรียนบานวังคอไห สพป.ชัยนาท

๒๔. นายนิพนธ พรหมเมศร ศึกษานิเทศก สพป.สงขลา เขต ๒

๑



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต84 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต84

๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขวาทุง 

  สพป.มหาสารคราม เขต ๒

๔๔. นายสมบูรณ ขุนไพชิต ผูอํานวยการโรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย 

  สพป.สงขลา เขต ๑

๔๕. นายสมพร นาคพิทักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก 

  สพป.ลําปาง เขต ๑

๔๖. นายนุศิษย พรชีวโชติ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานเสิงสาง 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๓

๔๗. นายพลธาวนิ วชัรทรธาํรงค ผูอาํนวยการโรงเรยีนวดัหนองบอนแดง 

  สพป.ชลบรุ ีเขต ๑

๔๘. นายวิชิต เต็มนิล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแหลมโตนด 

  สพป.พัทลุง เขต ๑

๔๙. วาทีร่อยตรี ประเสรฐิ รจุริา ผูอาํนวยการโรงเรยีนบานยางนํา้กลดัใต 

  สพป.เพชรบุรี เขต ๑

๕๐. นายกนก จําปามูล ผูอํานวยการโรงเรียนหนองขามนาดี 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๕๑. นายสุพรรณ แกวนิสัย ผูอํานวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ 

  สพป.กาฬสินธุ เขต ๓

๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกวิทยาคม 

  สพป.กาฬสินธุ เขต ๒

๕๓. นายภานุพงศ นวลบุญมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานผือ (สวัสดิ์ราษฎรวิทยา)

  สพป.ขอนแกน เขต ๑

๕๔. นางนิรมล บัวเนียม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจามูล 

  สพป. กรุงเทพมหานคร



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 85แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 85

๕๕. นายอิสมาน มุวรรณสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง 

  สพป.นราธิวาส เขต ๓

๕๖. นางอําพร สุทธัง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว 

  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

๕๗. นางอมรรัตน เชิงหอม ผูอาํนวยการโรงเรยีนบานหาดแพง (หาดแพงวทิยา)

  สพป.นครพนม เขต ๒

๕๘. นายนรงค โสภา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงหบุรี

๕๙. นายนิพนธ ยศดา ผูอํานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ 

  สพม.เขต ๒๖

๖๐. นางสาวอังคณา นารีสาร รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร 

  สพม. เขต ๒๙

๖๑. นางพัชภัสสร เสนทัพพระ รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

  สพม. เขต ๓๑

๖๒. นายดิลก ราตรี ครู โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙

๖๓. นายจําลอง นวมนุม ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประปามหาราช) ๓

  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๖๔. นายยรรยงค ดํารงคศักดิ์ ครู โรงเรียนบานพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๖๕. นายวันเฉลิม วุฒิศิษฏสกุล ครู โรงเรียนบานนกงาง สพป.ระนอง

๖๖. นายอุดรพัฒน บุญมา ครู โรงเรียนบานนาฟอน สพป.เชียงใหม เขต ๕

๖๗. นางอังสนา พิไสยสามนตเขต 

  ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑

๖๘. นายพงศธร ผานสําแดง คร ูโรงเรยีนดงบงัพสิยันวการนุสรณ สพม. เขต ๒๖

๖๙. นายฉัตยา สารีวัลย ครู โรงเรียนวารินชําราบ สพม. เขต ๒๙

๗๐. นายมงคล ปญญารัตน ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔

๗๑. นายอนุรักษ ปาทา ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต84

๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขวาทุง 

  สพป.มหาสารคราม เขต ๒

๔๔. นายสมบูรณ ขุนไพชิต ผูอํานวยการโรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย 

  สพป.สงขลา เขต ๑

๔๕. นายสมพร นาคพิทักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก 

  สพป.ลําปาง เขต ๑

๔๖. นายนุศิษย พรชีวโชติ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานเสิงสาง 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๓

๔๗. นายพลธาวนิ วชัรทรธาํรงค ผูอาํนวยการโรงเรยีนวดัหนองบอนแดง 

  สพป.ชลบรุ ีเขต ๑

๔๘. นายวิชิต เต็มนิล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแหลมโตนด 

  สพป.พัทลุง เขต ๑

๔๙. วาท่ีรอยตร ีประเสรฐิ รจุริา ผูอาํนวยการโรงเรยีนบานยางนํา้กลดัใต 

  สพป.เพชรบุรี เขต ๑

๕๐. นายกนก จําปามูล ผูอํานวยการโรงเรียนหนองขามนาดี 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๕๑. นายสุพรรณ แกวนิสัย ผูอํานวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ 

  สพป.กาฬสินธุ เขต ๓

๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกวิทยาคม 

  สพป.กาฬสินธุ เขต ๒

๕๓. นายภานุพงศ นวลบุญมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานผือ (สวัสดิ์ราษฎรวิทยา)

  สพป.ขอนแกน เขต ๑

๕๔. นางนิรมล บัวเนียม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจามูล 

  สพป. กรุงเทพมหานคร



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต86 แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต86

๗๒. นางสุนันท ธาราศักดิ์ ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๓. นายไพทูรย ไวยธัญกิจ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒

๗๔. นายสพลกิตติ์ สังขทิพย ครู โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒

๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค สพม. เขต ๔๒

๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ นักทรัพยากรบุคคล กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ 

  นักวิชาการศึกษา กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ นักวิชาการศึกษาสํานักติดตาม

  และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙. นายคูบุญ สกุนตนาค นักวิชาการศึกษา

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐. นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษา 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑. นายภูธร จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง 

  ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒. นายจักรพงษ วงคอาย นักวิชาการศึกษา 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓. นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจาพนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔. นายสุจิตรา พิชัย เจาพนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕. นายบุญชวย เหมศักดิ์ พนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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แนวทางการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 87

๘๖. นางสมลิตร ไพรเถื่อน พนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๗. นางเนตรทราย แสงธูป พนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘. นางสาวศรัญญา โชติ พนักงานบันทึกขอมูล 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙. นางจิณหนิภา ดําสนิท พนักงานบันทึกขอมูล 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๐. นางวัชรินทร ทองวิลัย พนักงานพิมพดีด 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑. นายบดินทร วรวสุ พนักงานพิมพดีด 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒. นางสาวจุฑารัตน กองคํา พนักงานพิมพดีด 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓. นางสาวมณธิกา จิตตสอาด เจาหนาที่บริหารทั่วไป 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจาหนาที่บริหารทั่วไป

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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๗๒. นางสุนันท ธาราศักดิ์ ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๓. นายไพทูรย ไวยธัญกิจ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒

๗๔. นายสพลกิตติ์ สังขทิพย ครู โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒

๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค สพม. เขต ๔๒

๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ นักทรัพยากรบุคคล กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ 

  นักวิชาการศึกษา กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ นักวิชาการศึกษาสํานักติดตาม

  และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙. นายคูบุญ สกุนตนาค นักวิชาการศึกษา

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐. นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษา 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑. นายภูธร จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง 

  ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒. นายจักรพงษ วงคอาย นักวิชาการศึกษา 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓. นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจาพนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔. นายสุจิตรา พิชัย เจาพนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕. นายบุญชวย เหมศักดิ์ พนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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