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โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลัคนา  คณากรณ์   นางสาวธนาวดี   พระเมเด 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่
โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกดว้ย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน

ระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
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๔. เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  ของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มีนวัตกรรมในการป้องกันและยับยั้งการ 

ทุจริต 
      ๓.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  ของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลคะแนน ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ ระดับคุณภาพ A  
        เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการต้านการทุจริต จนเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ใช้นวัตกรรมในการป้องกันและยับยั้งการ 
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน 

๓. การบริหารจัดการและการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มี 
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

  

๔. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก วันเดือนปี 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ไตรมาสที ่

๑. ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity 
Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓ 

๒. การพัฒนาและนำนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  สู่การปฏิบัติ
เป็น “วัฒนธรรมองค์กร” 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓ 

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓ 

๔. การส่งเสริมการสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและความตระหนักรูใ้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่องค์กรภายนอก 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓ 

๕. กิจกรรมเสริมสร้างพลังบวก ในการต่อต้านทุจริต ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๔ 
๖. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๔ 

๗. การประเมิน  ITA  ออนไลน์ กรกฎาคม -กันยายน 
๒๕๖๔ 
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๕. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

๖. งบประมาณ 
 จำนวน  ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity Transparency Assessment 
Online : ITA Online)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
๑.๑ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
      - ผู้เข้าร่วมประชุม   ๔๕ คน  
      - วทิยากร ๑ คน/4 ชั่วโมง 
      - ค่าจัดทำเอกสารจำนวน ๔๖ ชุดๆละ ๕๐ 
บาท 
     - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  
รวม ๔๖ คน  

- ค่าอาหารกลางวันคนละ ๖๐ บาท 
- อาหารว่างคนละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ 
- รวม คนละ ๑๓๐ บาท 

 
๑๑,๖๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๓๐๐ 
 
 
 

๓,๒๒๐ 
๒,๗๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและนำนวัตกรรมการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก  สู่การปฏิบัตเิป็น 
“วัฒนธรรมองค์กร” 

 
๑๑,๕๐๐ 

   

๑.๑ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
      - ผู้เข้าร่วมประชุม   ๕๐ คน   

- ค่าอาหารกลางวันคนละ ๖๐ บาท 
- อาหารว่างคนละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ 

รวม คนละ ๑๓๐ บาท 

   
 

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๑ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
      - ผู้เข้าร่วมประชุม   ๕๐ คน  

 
๖,๕๐๐ 

  
 
 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวันคนละ ๖๐ บาท 
- อาหารว่างคนละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ 

รวม คนละ ๑๓๐ บาท 

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสู่องค์กรภายนอก 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

  
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที ่๕ กิจกรรมเสริมสร้างพลังบวก ใน
การต่อต้านทุจริต 

๘,๙๐๐ ๒,๔๐๐ ๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
 

กิจกรรมที ่๖ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
และเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

   
๖,๔๒๐ 

 

กิจกรรมที่ ๗ การประเมิน  ITA  ออนไลน์     
รวม ๖๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐ ๒๕,๒๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

   หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
      - ระยะเวลาในการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง         

     - นิเทศ  กำกับติดตาม  ชี้แนะตลอดระยะเวลาการดเนินโครงการ 
๘. การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลิต  
 ๑.บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ประชาสัมพันธ์ / 
ประชุม/นิเทศกำกับ
ติดตาม 

 
มาตรการที่บุคลากรในสำนักงาน
เขตกำหนดขึ้น 
 

๒.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  มีนวัตกรรม 
ในการป้องกันและยับยั้งการทุจริต 

รอ้ยละ ๑๐๐ 
ใช้มาตรการที่บุคลากร
ในสำนักงานเขต
กำหนดขึ้นร่วมกัน 
 

นวัตกรรมในการป้องกันและ
ยับยั้งการทุจริต 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ   ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

๓. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  ของสำนัก
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

มีผลคะแนน 
๘๕.๐๐ - 
๙๔.๙๙ 
ระดับ
คุณภาพ A  

  บุคลากรแต่ละกลุ่ม
งาน รายงานข้อมูลตาม
ประเด็นตัวชี้วัด  ของ 
IIT  EIT และ OIT 

แบบประเมิน  ITA  ออนไลน์ 
ของ สพฐ. 

ผลลัพธ์    

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม
การทุจริต  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
& Clean Thailand)” 

 
 
มีผลคะแนน 
๘๕.๐๐ - 
๙๔.๙๙ 
ระดับ
คุณภาพ A 

 
ร่วมวิเคราะห์และ
รายงานตามแบบ
ประเมิน  ITA  
ออนไลน์ ของ สพฐ. 

๑.นวัตกรรมในการป้องกันและ
ยับยั้งการทุจริต 

๒. การบริหารจัดการโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีนวัตกรรมในการป้องกันและยับยั้งการ 

ทุจริต  เป็นผลให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต  ร้อยละ  ๑๐๐ 
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  ของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลคะแนน ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ ระดับคุณภาพ A    
 

                                            ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  (นางลัคนา   คณากรณ)์ 
               ศึกษานิเทศก์ 
 
         ลงชื่อ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ                   
                                                                (นายวัชรา  สามาลย์) 
     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 

        
    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                  (นายสำเริง  บุญโต) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 


