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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่ วน

บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที ่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ท ั บ ซ ้ อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ
ก ิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ท ี ่ เ ก ิ ด จ า ก เ ปล ี ่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ถ า น ก า รณ ์ แ ล ะ เ ห ต ุ ก า ร ณ ์ ภ า ย น อก ท ี ่ ส ่ ง ผ ลต่ อ 
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป ้าหมายกลยุทธ ์ โครงสร ้างองค์กร ภาวการณ์แข่งข ัน ทร ัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส ่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเป็นความเสี่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอน



 
 

การดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงาน
เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ
ไม ่ครอบคล ุมของกฎหมาย กฎระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับต ่างๆ รวมถ ึงการทำน ิต ิกรรมส ัญญา การร ่างส ัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี ่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี ่ยนแปลงผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
   
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตั ว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  
 การว ิ เคราะห ์ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวก ับผลประโยชน ์ท ับซ ้อน  จ ึงหมายถ ึงกระบวนการว ิ เคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวกับผลประโยชน์ท ับซ ้อนในคร ั ้ งน ี ้นำเอาความเส ี ่ยงในด ้านต ่า งๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทำให้   
  1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 



 
 

  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความ          มี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้ งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื ่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รั ฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที ่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 



 
 

 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
การ จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระด ั บความ

เสี่ยง 
มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบญัชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ ฯลฯ 



 
 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
   - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กำหนดความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับผลประโยชน์     
ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 



 
 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์
 

เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  
 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  
 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต่ำ (Low) 
 

- - 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต 

การการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  

 

   

 

 

 



 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชาการที่ดี 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

    

 

 

 

 



 
 

 

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

การพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงาน เพื่อเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณชน 

   

   

   

 

 

 



 
 

ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ 
ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

    

 

   

  

     



 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสตะวัน จ.มหาสารคาม 

 

  

 



 
 

การอบรมองค์กรคุณธรรมและวิเคราะห์ความเสียงในการปฏิบัติงาน 

 

   

    

 



 
 

 

ระดมความคิดในการพฒันาคณุภาพการปฏิบติังานของบคุลากร 

  

         

   

 

 



 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“เขตสุจริตไม่คิคอรับชั่น และการกระทำที่ถือเป็น เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
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แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ที่       102   /  /256  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTA) 
 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ .2562  

*************************************************************************************************** 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำป ีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็น ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ตวัชีวั้ดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 

O1 โครงสร้าง -แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  
-ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น  
กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 

นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ์ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน 

นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ์ 



O3 อำนาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ์ 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2562 

นางสงวน  หีบแก้ว 

 
O5 

 
ข้อมูลการติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
-ที่อยู่หน่วยงาน 
-หมายเลขโทรศัพท์  
-หมายเลขโทรสาร  

  -ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  
-แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 

นางสาววริศรา พูนเจริญผล 

 
O6 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน เช่น  
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
-พรบ.ข้อมูลข่าวารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นต้น 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 
 

O7 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

-แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นางสาววริศรา พูนเจริญผล 



การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล กลุ่มอำนวยการ 

 
O8 

 
Q&A 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้โดยลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบเป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้องต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายพนมพร  มาตราช 

 
O9 

 
Social Network 

- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ  
 Instar gram เป็นต้น 
 - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

นายพนมพร  มาตราช 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนดำเนินงาน กลุ่มนโยบายและแผน 

 
O10 

 
แผนดำเนินงานประจำปี 

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลา 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียด
ของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสงวน  หีบแก้ว 

 
O11 

รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 
6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้ามนการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
-มีเนื้อหาสาระรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ 



 
O12 

 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ 

การปฏิบัติงาน ทุกกลุ่ม 
 
 

O13 

 

 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
บุคลากรทุกคน 

การให้บริการ* ทุกกลุ่ม 
 
 

O14 

 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

-แสดงข้อมูลหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
บุคลากรทุกคน 

 
O15 

 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริหารตามภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ทุกกลุ่ม 

 
O16 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

-แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ 2562 

นางสาวรุ่งทิวา  สีเหลือง 



 
O17 

 
E–Service 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาดเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายพนมพร  มาตราช 

 
หมายเหตุ: *การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน 

 
O18 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 

-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้การใช้จ่าย เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางคนึงนิช  ผาสุข 

กลุ่มการเงิน กมลรัตน์ ศรีเกษม 

 
O19 

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รายไตรมาส 

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
ต้น 
-เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางคนึงนิช  ผาสุข 

กลุ่มการเงิน กมลรัตน์ ศรีเกษม 

 
O20 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

นางคนึงนิช  ผาสุข 

กมลรัตน์ ศรีเกษม 



การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 

O21 

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการ
จัดหาพัสดุ 

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนิน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 

นายพิชิตชัย  แสนอุบล 

 
 

O22 

 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 

นายพิชิตชัย  แสนอุบล 

 
O23 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างเป็นต้น 
-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 

นายพิชิตชัย  แสนอุบล 

 
O24 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจำปี 

 -แสดงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 -มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร 
นายพิชิตชัย  แสนอุบล 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  -แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่
กำหนดในนามของหน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 
 

นายจรัส  ไชยวาร ี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

  

  -แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
กำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม  
ข้อO๒๕ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
ข้อO๒๕ 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

นายจรัส  ไชยวาร ี

  
  
  
O26 การดำเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  
  



  -แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดงนี้ 
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลและการปฏิบัติงานบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
-หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายจรัส  ไชยวาร ี

  
 
O27 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

  
  

 
  -แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 

นายจรัส  ไชยวาร ี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

  

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
O29 

แนวปฏิบัติการจัดการ             
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ
ทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

  -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

  

  -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
-เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจำปี 

  
 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายพนมพร  มาตราช 

  

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
  

  

  -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

  

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก ่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมนิความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

  -แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 
ภาษา ได้แก ่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

นายธัชพล  คุณแก้ว 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

  

  -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
-เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

นายธัชพล  คุณแก้ว   

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
  

  



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

กลุ่มอำนวยการ  
O36 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปี 

  

  -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 
 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

กลุ่มอำนวยการ   

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

  
  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
   -แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน 
 -เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563  
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
  

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  

  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  -แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น โครงการ/กิจกรรม งบประมาณในช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายวัชระ  คำพลงาม 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 

  

 
O40 

รายงานการกำกับติดตามการ 
ดำเนินการป้องกันการทุจริต 
รายไตรมาส 

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายสกล  ชัยทวีกุล 
นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

 
 

O41 
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
-ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายสกล  ชัยทวีกุล 
นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม 

นางยุวดี ชุมปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

  -แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
-มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

นางยุวดี ชุมปัญญา 
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  

  -แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม 
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 

นายสกล  ชัยทวีกุล 

นางยุวดี ชุมปัญญา 
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

  
 



โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงบประมาณ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย 
แผนงาน บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองโครงการ  สพฐ.        กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ    
                                  วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ         นายบุญไทย แสนอุบล,นางยุวดี ชุมปัญญา, นายธัชพล  คุณแก้ว  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน            
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกัน     
การทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือวางรากฐาน
การปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 

ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 
2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     3.1.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 70 คน 
     3.1.2  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 182 โรงเรียน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากกว่าร้อยละ 50 

3.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  มีผลการประเมิน 
คุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงาน มากกว่า ร้อยละ 85 
      
4. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของสำนักงานพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต 
 

 
1 เม.ย.63 -30 ก.ย.63 

 
กลุ่มอำนวยการ 

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ  
1 ก.ค.63 - 31 ส.ค.63 

 
กลุ่มอำนวยการ 

3.กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการ
ประเมิน ITA 
 

 
1 ส.ค.63 - 30 ก.ย.63 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

4. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ส.ค.63 - 30 ก.ย.63 กลุ่มนิเทศฯ 
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5.  งบประมาณ  แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนพื้นฐาน  (สพฐ.) ถัวจ่ายทุกรายการ  รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท   
ดังกิจกรรมสำคัญ  ต่อไปนี้ 
          

รายละเอียด จำนวนเงิน  (  บาท  ) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าพาหนะ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน อบรม
พัฒนาบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 3 จำนวน  70 
คน (70คน*130บาท*2วัน) 
- ค่าวิทยากร 
- จัดทำคู่มือการดำเนินงาน 
- จัดทำสื่อวีดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

18,200 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 
4,600 

  
 
 
 
 

18,200 
7,200 
5,000 
4,600 

รวม 7,200 18,200 9,600 - 35,000 
2. กิจกรรมการศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต
ต้นแบบ บุคลากร สพป.สกลนคร เขต 3 (40 คน) 
-ค่าพาหนะ เหมาจ่าย 
-ค่าท่ีพัก (40คน*600บาท) 
-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม (40คน*360บาท) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (40คน*120บาท) 
-ค่าวิทยากร (1คน*600บาท*6 ชม.) 
-ค่าของที่ระลึก 
-ค่าห้องประชุม  

  
 
 

24,000 
14,400 
4,800 
3,600 
1,200 
2,000 

  
 

30,000 

 
 

30,000 
24,000 
14,400 
4,800 
3,600 
1,200 
2,000 

รวม - 50,000 - 30,000 80,000 
3.กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
รองรับการประเมิน ITA 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ประชุมปฏิบัติการ  
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน (200คน*25บาท*2วัน) 
- ค่าวิทยากร (6ชม.*600บาท) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะนิเทศติดตามรายงานผล   

 
 
 
 

3,600 

 
 
 

10,000 

  
 
 
 
 

6,400 

 
 
 

10,000 
3,600 
6,400 

รวม 3,600 10,000  6,400 20,000 
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5.  งบประมาณ  แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนพื้นฐาน  (สพฐ.) ถัวจ่ายทุกรายการ  รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท   
ดังกิจกรรมสำคัญ  ต่อไปนี้ (ต่อ) 
          

รายละเอียด จำนวนเงิน  (  บาท  ) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 

 4. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินการประเมิน ITA (20คน*130บาท*2วัน) 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน ITA 
(20คน*240บาท)  
-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมการประเมิน ITA 
online (200คน*25บาท) 

 
 
 
 
 
4,800 

 
 
 

5,200 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

  

รวม 4,800 5,200 5,000 - 15,000 
รวมทั้งสิ้น 15,600 83,400 14,600 36,400 150,000 

 
๖.  การประเมินผล 

ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใน

สำนั กงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินพฤติกรรม 
การรับรู้เรื่องการทุจริต 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพฤติกรรม
การรับรู้เรื่องการทุจริต 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 
2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2563 เพ่ิม
สูงขึ้น (ระดับสูงมาก) 

- รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. 
 
 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตมีวัฒนธรรม 
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมสูงขึ้น (ระดับสูงมาก) 

ร้อยละ 85 

7.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 

 

(ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ 
   ( นางยุวดี  ชุมปัญญา ) 
        ศึกษานิเทศก์  
       
(ลงชื่อ)         ผู้เห็นชอบโครงการ 
   ( นายบุญไทย  แสนอุบล ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
(ลงชื่อ)         ผู้เห็นชอบโครงการ   
   ( นางสุรางค์  คำมุข ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 
 
(ลงชื่อ)         ผู้อนุมัติโครงการ 

   ( นายทินกร  อินทะนาม ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3 
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