
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส  

ภายในหน่วยงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามััธยมศึกษา เขต ๑๘ 

บทนํา 

 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ. ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ข้อที่ ๑๒ การ ป้องกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ ๘ การแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงาน ของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช้ จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 รัฐพ่ึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบ 
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบที่ 
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรม สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม  

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ข้อที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเป้าประสงค์ที่ ๓. หน่วยงาน
ทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดที่ ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ ๕  สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับผ่านการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : 
ITA) 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป้าประสงค์ที่ 3. 
สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลตัวชี้วัดที่ ๗  สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของสถานศึกษา 
ตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุจริต และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทํา
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการ สร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การ ประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง 
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ 
พัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม ด้วย
หลักการ นโยบาย และจุดเน้นต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘   
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
บุคลากรในหน่วยงาน จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน ประจําปี ๒๕๖๓ ฉบับนี้ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

********************* 
 

 
 

 จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบประเด็นที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน    
การทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานและ
ดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตของ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

2. เพ่ือพัฒนา ยกระดับธรรมาภิบาลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 
บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต 

4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 



แนวทางการดำเนินงาน 
1. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงาน

อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
3. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
4. จัดประชุม / จัดอบรม / กิจกรรม  

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 

 1. การดำเนินงานดา้นการเปิดเผยมูล  
1.1  จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุกกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

จัดให้มีข้อมูล สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ทีส่มบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 1.2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามประเด็นการประเมิน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พร้อมจัดให้มีข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร 
เช่น 

1.2.1 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถ         
สื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้   

  1.2.2  เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

 2. การดำเนินงานดา้นการปอ้งกันการทุจริต 
2.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แสดงเจตนารมณ์ว่าจะ            

ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และประกาศ          
เจตจำนงสุจริต ให้ทราบทั่วกัน 
 2.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของสำนักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่อาจก่อให้การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.3 จัดประชุมอบรมให้ความรู้บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 โดยเชิญคณะวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี                      
ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และการ
ปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวามของหน่วยงาน 

2.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติพัฒนาจิตอาสา   
2.5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เน้นย้ำให้บุคลากร

ภาคภูมิใจที่สำนักงานดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดมา และให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ พร้อมยกตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายการประพฤติมิชอบ ผิด
ระเบียบราชการ ทุกครั้งที่มีการประชุม 

 

 3. การดำเนินการด้านมาตรการ 

 



มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 

เป้าหมาย  

 เพ่ือให้การเปิดเผยขอมูลตอสาธารณะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘   
มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบันผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘   

แนวทางการดําเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  

 ๑. ลักษณะ/ประเภทขอมูที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ นํามาเผยแพร่  
ต่อสาธารณะ ต้องไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
  ๒.๑ งานประชาสัมพันธ์ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
มีหนาที่เผยแพรข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
(http://www.spm18.go.th/2017) และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น สื่อออนไลน์, หนังสือพิมพ์, 
รายการวิทยุ, ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสํานักงาน  
  ๒.๒ กลุ่มงานและสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มีหน้าที่
สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารสําหรับการเผยแพร่ขอมูลผ่านเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น สื่อออนไลน์, หนังสือพิมพ์, รายการวิทยุ, ปิดประกาศ และ 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสํานักงาน 
 ๓. วิธีการ ขั้นตอน และการกํากับติดตามการเผยแพรข้อมูล 
  ๓.๑ แต่งตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธ์เผยแพรข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  
  ๓.๒ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  
ผู้ทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล จัดทําบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ  
  ๓.๓  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ตามสายงาน กํากับ ดูแลหน่วยงานที่รับผิดขอมูลของหน่วยงานขอ ๒ กํากับ ดูแล และติดตามการ
ดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  
  ๓.๔  ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลําดับชั้น 
โดยประเมินดังนี้ ประเมินความพึงพอใจและสถิติการใหบริการและผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (หน้าเว็บไซต์) 
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต และผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ  
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  ๓.๕  งานประชาสัมพันธ์ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย จํานวนข่าว เนื้อหาโดยย่อ วันที่ลงข่าว ปัญหาและอุปสรรคใน 
การดําเนินงาน เสนอตอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  

กระบวนการติดตาม 

 ติดตามการดําเนินงานโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ Google from  จํานวน ๓ ด้าน 
  ด้านที่ 1 การแสดงผลของเว็บไซต์   
  ด้านที่ 2 การใช้งานของเว็บไซต์   
  ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม 
ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ  
การรายงานผล  
 รายงานผลการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วม 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการ 
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65  กําหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
ประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 
กําหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของ ผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ การศึกษาได้
ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดําเนินงานตามแนวนโยบายของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพ่ือ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานจึงได้กําหนด มาตรการใน
การให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ ดังนี้  

เป้าหมาย  

 1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  
 2. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ  
 3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ตาม
อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

แนวทางการดําเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  

 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยให้ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจและความเหมาะสมดังนี้ 
  1.1  การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  จะนําเสนอข้อมูล ที่เป็นจริง 
ถูกต้องทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ให้ ประชาชนรับทราบ
และเข้าถึงได้ 
 



 
 
  1.2  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการหรือ การปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ที่หลากหลาย 
  1.3  การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกันโดยมุ่ง 
ผลสําเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน 
  1.4  การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหาการพัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข 
รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรม  
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้กําหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการ ดําเนินงาน
ในการให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานดังนี้  
  2.1  การทบทวนผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์สําคัญของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เพ่ือทบทวนและจัดทํายุทธศาสตร์ให้มีความ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดําเนินงาน
เพ่ือให้การจัดทํายุทธศาสตร์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ไปสู่การ ปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับบริการได้  
  2.2  การกําหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสมโดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือกระบวนการที่ใช้ในการดําเนินงาน 
  2.3  จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งต้ังกรรมการผู้ทํางานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับบริการในการ 
ดําเนินงาน  
  2.4  จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานรวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึ้น  
  2.5  จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลัก 
และยุทธศาสตร์สําคัญของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  
  ๒.๖  ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจแผนการดําเนินงานผล 
การสํารวจข้อ 2.5  พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมเพ่ือนําข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ต่อไป  

กระบวนการติดตาม  

 ๑. มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ 



ข้อคิดเห็น ร่วมดําเนินการในภารกิจงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่มีส่วนร่วม  
 ๓. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุกกลุ่มงาน ตามข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าให้ดําเนินการอย่างไรบ้าง  
 ๔. ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม นําผลสรุปไปดําเนินการปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขให้ดีขึ้นอย่าง 
ยั่งยืน ต่อไป  
 ๕. เมื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขดําเนินการเรียบร้อยแล้วมีผลข้อดีหรือ 
ข้อเสียอย่างไร 
 ๖. มีการบันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะโดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ได้ให้ 
ความเห็นชอบ  
 ๗. มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงานภายในปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบ ต่อไป  

ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มอำนวยการ 

การรายงานผล  

 ปฏิทินการติดตามผลการดําเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับผิดชอบ 
ของทุกกลุ่มงานดําเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาส 
ที่ 2 หรือภายในไตรมาสที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้าง 

เป้าหมาย  

 เพ่ือให้การดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและนโยบายของรัฐบาล  

แนวทางการดําเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  

 ๑. ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

 ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจ้างดําเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดแต่ละ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  (๒) ทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
  (๓) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
  (๔) ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
  (๖) บันทึกรายการผลการการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
  (๗) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือก  
  (๘) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแบท้าย
สัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี) 
  (๙) การบริหารสัญญา  
  (๑๐) บันทึกการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ (๑๑) การควบคุมและการจําหน่าย 

 ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อ



จัดจ้างให้คํารับรองเป็นหนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย 
 ๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้ผ่านช่องทางดังนี้ 
  ๖.๑  ติดต่อด้วยตนเอง ที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
  ๖.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เลขที่ 
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
 ๑. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็น
ระบบประชาชนสามารถเข้าถึงและทราบการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ 
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ปราศจากข้อร้องเรียนใด ๆ ในการดําเนินงาน  
 ๓. ผู้บริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ไม่มีส่วนได้ส่วน เสีย 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
การรายงานผล 
 รายงานเป็นไตรมาส  และสิ้นปีงบประมาณ 

saraban
Textbox
มัธยมศึกษา  เขต  18

saraban
Textbox
ที่ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต  18



 
 
 

 
 



จัดประชุมอบรมให้ความรู้ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี 
เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 



การประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 มีการจดัประชมุข้าราชการและบคุลากรประจ าส านกัเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อมุ่งส่งเสริมพฒันาให้ข้าราชการและ
บคุลากรทางการศกึษา ปฏิบตัิงานในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมปีระสิทธิภาพ มีการเปิด
โอกาสให้ข้าราชและบคุลากรทางการศกึษาได้แสดงความคิดเห็น  และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีต่อกนั อันจะน าไปสู่
การปฏิบตัิงานร่วมกนัได้อยา่งมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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