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ตอนที่ ๑ 

บทนำ 
 

ความเป็นมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวง
กว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั ้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกร ัฐมนตร ี ได ้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส ่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของ
ภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 
2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญใน
กระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริง
ในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่าน
มาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญ
อยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร
สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
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จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่
ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐการ
แสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำ
เจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้
กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง  ธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย(Policy Formation) 
ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ข ั ้นการประเม ินนโยบาย  (Policy Evaluation) และข ั ้นป ้อนข ้อม ูลกล ับ  (Policy 
Feedback) 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิร ูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นย ุทธศาสตร์ท ี ่ม ุ ่ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้
อย ่ า งรวดเร ็ ว  ซ ึ ่ ง ในการปฏ ิ ร ูปกล ไกและกระบวนการปราบปรามการท ุจ ร ิ ตด ั งกล ่ าว  จะม ุ ่ ง เน้ น 
การ เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพในการตรา เป ็นกฎหมาย  (Legislation) การบ ั งค ับ ใช ้กฎหมาย  (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู ้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ท ันสมัยในการพัฒนากลไก  
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้ น  คด ีการท ุจร ิ ตจะถ ูกดำ เน ินการอย ่ างรวดเร ็ ว  และผ ู ้ กระทำการท ุจริ ต 
จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที ่จะกระทำการทุจริต  อันจะส่งผล 
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การ
ดำเนินงาน ได้แก่ 

 

ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้กำหนด
กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริตไม่คิดคอร์รับชั่น และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผ ลประโยชน์ทับซ้อน   
สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนในสังกัด 
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วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ให้มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนร่วม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ ของโรงเรียนในสังกัด 

๒. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร และเป็นแบบอย่างของโรงเรียนในสังกัด 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริตไม่คิดคอร์รับชั่น และการกระทำท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๔ คน 

๒. เจ้าหน้าที่ บุคลากร ทุกคนในสังกัด จำนวน ๖๕ คน 

รวมทั้งหมด ๖๙ คน 
  

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 วันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน เกิดความรัก ความสามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
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ตอนที่ ๒ 

วิธีดำเนินการ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รับชั่น และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 

ก่อนการประชุม 

๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้ศึกษาข้อมูล รายละเอียดแนวทางการดำเนินการ ตามกิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุม
ในประเด็น การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. ประสานวิทยากรเพื่อให้ความรู้ เติมเต็มในเนื้อหาครบตามกิจกรรม โดยวิทยากรที่ให้ความรู้คือ นายบุญ
ไทย แสนอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์ 

๓. ประชุมคณะวิทยากร เพ่ือออกแบบกิจกรรม กระบวนการ แนวทาง ที่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่ร่วม
ประชุม และศักยภาพของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ที่แตกต่างกัน 

๔. แจ้งให้ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการครั้งนี้ 

๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร พร้อมประสานสถานที่ประชุม ที่พัก ให้เรียบร้อย 
 

ระหว่างการประชุม 

๑. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนั้นจึงได้
ดำเนินการจัดกลุ่มนั่ง โดยออกแบบเป็นกลุ่มงาน ให้นั่งด้วยกัน  

๒. คณะวิทยากร นำเสนอรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม ดังนี้ 
๒.๑ กิจกรรมการตอบคำถามจากโทรศัพท์มือถือ โดยใช้โปรแกรม Kahoot ในเนื้อหาเก่ียวกับการกระทำ
ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๒ วิทยากรหลัก นำเสนอเนื้อหารายละเอียดในการสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติงาน 

๒.๓ กิจกรรมกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  

๒.๔ นำเสนอใบงาน เกี่ยวกับ ปัญหาของกลุ่ม แนวทางแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอ่ืน ใน
มุมมองของกล่มตนเอง 

๒.๕ นำเสนอผลงานกลุ่มด้านหน้า พร้อมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละใบงาน 
 

หลังการประชุม 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ตอบทุกคน เพ่ือจะได้นำผลสะท้อนที่ได้จากแบบประเมิน และจากการนำเสนอกิจกรรมของแต่กลุ่ม แต่ละ
ใบงาน ไปนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และปรับปรุงการทำงานต่อไป 
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ตอนที่ ๓ 

ผลการดำเนินงาน 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รับชั่น และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริตไม่คิดคอร์รับชั่น และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์    ทับซ้อน มี
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๐ คน ติดภารกิจไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ จำนวน ๙ คน 

กิจกรรมกลุ่ม ได้ให้แต่ละกลุ่มร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยได้ข้อสรุป ดังนี้ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้  มีการวิเคราะห์งาน สังเคราะห์งาน  ต้องมีการสร้างกรอบแนวคิด  
๒. ควรมีการทำ AAR หลังเสร็จภารกิจงานต่างๆ เพื่อเป็นการทบทวนให้เกิดผลปฏิบัติที่ดี 
๓. ควรมีการถอดบทเรียน จัดทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นประจำ ต่อเนื่อง 
๔. ควรมีการทำ KM นำเสนอผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆ 
เพ่ือที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้มุ่งสู่มาตรฐาน  

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ภาระงานเกี่ยวกับกลุ่มงาน / สพท. /สพฐ. 
ควรต้องมีการเชิญผู้รับผิดชอบประชุม สร้างความเข้าใจในงานที่เก่ียวข้อง  มีการมอบหมายงาน  

แบ่งงานในหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง ไม่เก่ียงงาน 
 

กลุ่มอำนวยการ 
 แก้ปัญหาการใช้ห้องประชุม 
 โดยการใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ และมีการจัดทำคู่มือการใช้ประชุม มีระเบียบ กฎ กติกา 
แนวทางต่างๆให้ชัดเจน 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 การให้บริการที่ประทับใจ 

 เน้นในเรื่องการให้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง มีรอยยิ้ม มีการยิ้ม ไหว้ ทักทาย แนะนำ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 การขาดแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ประชุมกำหนดเป็นแนวทาง คือ จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง พร้อมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า นำสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
สุจริต ตรวจสอบได้  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

 การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน 

 กลุ่มนโยบายและแผน เห็นตรงกันจากการประชุมกลุ่ม คือการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้การ
ประชุมสื่อสาร ทำความเข้าใจในรายละเอียดที่สำคัญทุกครั้ง พร้อมทำเป็นหนังสือชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

 และจากการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริตไม่คิดคอร์รับชั่น และการ
กระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จากผู้เข้าร่วมประชุมและตอบแบบสอบถาม จำนวน ๖๐ คน สรุปได้ดังนี้ 
 รายการความพึงพอใจในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมประชุม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 รายการความพึงพอใจในวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 รายการความพึงพอใจในบริการ   ผู้เข้าร่วมประชุม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 รายการความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 สรุปคือผู้ร่วมประชุมมีระดับความพึงพอใจในการประชุมมากท่ีสุด ในทุกรายการ 
 

 การประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ที่ได้มีส่วน
ร่วม ให้ข้อคิด ให้ข้อความเห็น เพื่อให้การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างแท้จริง ที่ได้นำปัญหาของตนเอง นำเสนอหาแนว
ทางแก้ไข เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีร่วมกัน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ไม่เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เกิดความทุจริตต่อหน้าที่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะทำให้การบริหารจัดการ ในด้านต่างๆของเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

3. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือนำแนวทางมาพัฒนาในครั้งต่อไป 

4. ควรมีการให้ขวัญ กำลังใจ เชิดชู ชื่นชม บุคลากรทีป่ฏิบัติเป็นแบบอย่าที่ดี 
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รายชื่อคณะทำงาน 

รายงานการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ“เขตสุจริตไม่คิดคอรับชั่น และการกระทำที่ถือเป็น 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ปรึกษา 

นายทินกร  อินทะนาม   ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3                
นางสุรางค์  คำมุข   รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3       
นายไตรทอง  สืบเชื้องาม   รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3       

 
คณะทำงาน 

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายบุญไทย  แสนอุบล   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
นายศักดิ์พงษ ์ วรรณวาส  ศึกษานิเทศก ์   
นายวัชระ  คำพลงาม  ศึกษานิเทศก ์    
นายปริญญา  อุปลา  ศึกษานิเทศก ์    
นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ ์ ศึกษานิเทศก ์    
นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก ์   
นางนิติพร ศรีโนนยาง  ศึกษานิเทศก ์    
นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์  ศึกษานิเทศก ์    
นางสาววิริยา  บาลตำบล  ศึกษานิเทศก ์    
นางสุรางคนา ลาแสดง  ศึกษานิเทศก ์    
นางอัมริสตา  แสงงาม   ศึกษานิเทศก ์    
นายปริญญา ขาวประภา  ศึกษานิเทศก ์    
นายธเนศ ศรีท้าว   ศึกษานิเทศก ์    
นายวีระศักดิ ์สุวรรณไตร  ศึกษานิเทศก ์    
นางยุวดี  ชุมปัญญา  ศึกษานิเทศก ์    
นายธัชพล  คุณแก้ว     ศึกษานิเทศก ์  
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
  นายถนัดชัย  สุรภักดิ ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  

นางคนึงนิช  ผาสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสงวน  หีบแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาว อรอุมา จันทร์มนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายพนมพร  มาตราช  เจ้าหน้าที่กลุ่ม DLICT 
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กลุ่มอำนวยการ 

นางศุจิกา  อ้วนละมัย  ผอ.กลุ่มอำนวยการ    
นางธัญญรัศม์  เพ็งพันธ์  นักจัดการทั่วไป    
นางสาวจินดา  แสนสุริวงศ ์ นักจัดการทั่วไป    
นายทรสวรรค์  อ้วนละมัย  พนักงานธุรการ ส4    
นายสนิท  อุปทุม   พนักงานพิมพ์ ส4    
นายเทพณรงค์  บัวศรี  ช่างไฟฟ้า     
นางสาวรุ่งทิวา  สีเหลือง  เจ้าพนักงานธุรการ    
นาย จิรทีปต์  ขจรโชคพิพัฒน์  พนักงานพัสดุ ส4    
นางสาววริศรา พูนเจริญผล  นักประชาสัมพันธ์    
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายจรัส  ไชยวารี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายสมสวาท ประเสริฐสังข์ นักทรัพยากรบุคคล 
นางจรัญญา  สารสุข  นักวิชาการศึกษา  
นางวิสนี  พรมแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล 
นางนาตกา  ผิวโพนม่วง  นักทรัพยากรบุคคล 
นางวิภาดา  ตระกูลเจริญ  นักทรัพยากรบุคคล 
นางนนทนา  แก้วจุลลา  นักทรัพยากรบุคคล 
ว่าที่ร้อยโท อัศวิน  แสงพรหมศรี  นักทรัพยากรบุคคล 
นายสุทธิศักดิ์  สุทธิอาจ  นักทรัพยากรบุคคล 
นางสาวรัตยา  จูมจันทา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางสาวยงค์ชัย  บงบุตร  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
นางสาวจีรภา  ศรีผูย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางกมลรัตน์  ศรีเกษม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวศศินันท์  บุตทศ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
นายพิชิตชัย  แสนอุบล   ลูกจ้างชั่วคราว 
 

กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา 
นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธ์  นักวิชาการศึกษา    
นายจรัญ  สุภาพันธ์  นักวิชาการศึกษา    
นางศิริพันธุ์  บุปผาเวียง  นักวิชาการศึกษา    
นางสุทธิมา  สาริบุตร  นักวิชาการศึกษา    
นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน  นักวิชาการศึกษา    
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางปรินดา  สุรภักดิ ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

กลุ่มกฎหมายและคดี 
นายสกล  ชัยทวีกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี  

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายกิตติศักดิ์  ณ นครพนม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 































ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
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