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ค าน า 
 รายงานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา                     
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการ
ด าเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรม รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ  
  

 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา บุคลาดรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

 ความเป็นมา 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย 
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
โดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้าง
ระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผล
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน   
และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ  



 
 

 การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกลและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ไดด้ าเนินงานตามนแผนงบปรมาณแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒  โดยการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการ
กากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน  ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือเป็นการสรุปผลการบริหารจัดการศึกษาท่ีได้ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมาและ
นาผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีพบไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณพ .ศ.2563 ต่อไป 
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  ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินุ์ เขต 2   

  สภาพทั่วไป 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ตั้งอยู่เลขท่ี 132 หมู่ 4 ต าบลห้วยเม็ก 
อ าเภอ ห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอ าเภอในเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา จ านวน 5 อ าเภอ ประกอบด้วย
  

1. อ าเภอห้วยเม็ก  11   ต าบล  
2. อ าเภอยางตลาด  17   ต าบล  
3. อ าเภอหนองกุงศรี  10   ต าบล  
4. อ าเภอท่าคันโท    6  ต าบล  
5. อ าเภอฆ้อง     5  ต าบล  

          รวม   49   ต าบล 
 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน  169 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  

 คณะผู้บริหาร 
นายชาณกฤต  น้ าใจดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

รักษาราชการแทน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

          นางจารวุัล อินธิศร   ต าแหนง่ผู้อ านวยการกลุม่บรหิารงานการเงนิและสินทรัพย์  
 นางวิจิตรา  โครตบัญชา    ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 นายสุทัฎน์  เพียงแก้ว  ต าแหน่งศึกษานิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
     ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  
 นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            
 นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 นางนันทิรา  เมตตา   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 



 
 

  ระบบการติดต่อสื่อสาร 

 จ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
(บุคลากรที่มีตัวตนปฏิบัติงานจริง ณ  วันที่ 25  พฤศจิกายน 2562) 

 

ต าแหน่ง/กลุ่ม จ านวน 

ผู้บริหาร/ 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ผอ.กลุ่ม / ชั่วคราว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผอ.สพท. - -      
รอง ผอ. สพท. 1 1      
กลุ่มอ านวยการ 13  1 5 3 2 2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 1  2 5   
กลุ่มนโยบายและแผน 7  1 2 4   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7  1 2 4   
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

12 - - 4 7  1 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8  1 1 4  2 
กลุ่มกฎหมายและคดี 2 1  1    

รวม 58 3 4 17 27 2 5 

  

 

 

 

1. หน้าห้อง ผอสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                            043-889534 
2. กลุ่มอ านวยการ 043-889543   
3. กลุ่มนโยบายและแผน 043-889548 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 043-889550 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล                043-889105 
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-889118 
7. http://www.kalasin2.go.th/ 

 
 

http://www.kalasin2.go.th/


 
 

 บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินุ์ เขต 2   

ประเภท ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ 146 
 รองผู้อ านวยการ 4 
ข้าราชการครู คร ู 1,305 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า 63 
พนักงานราชการ โรงเรียน 65 

ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. 

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 11 
ครูธุการ 167 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 40 
บุคลากรวิทย์-คณิต 11+11 
นักการภารโรง 75 
ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. 4 

รวมทั้งสิ้น 1,902 

 ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 
10  มิถุนายน 2562 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
1 ชั้นอนุบาล 2 1,782 
2 ชั้นอนุบาล 3 1,884 

รวมก่อนปฐมวัย 3,666 
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2,046 
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2,102 
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,066 
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2,190 
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2,258 
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2,379 

รวมระดับชั้นประถมศึกษา 13,041 
9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 875 
10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 972 
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 849 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา 2,696 

  



 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน  คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ปี 2558 – 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 แสดงดังนี้  

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี ๖๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากา
สินธุ์ เขต 2 

63.73 84.27 77.60 75.90 ๘๕.๔๓ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

76.11 80.66 84.92 85.12 ๘๕.๔๓ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนจ าแนกตามชี้วัด 256๒ แสดง
รายละเอียดดังนี้  

หน่วยงาน 
คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ตัวชี้วัด 
1 

ตัวชี้วัด 
๒ 

ตัวชี้วัด 
๓ 

ตัวชี้วัด 
๔ 

ตัวชี้วัด 
๕ 

ตัวชี้วัด 
๖ 

ตัวชี้วัด
๗ 

ตัวชี้วัด  
๘ 

ตัวชี้วัด 
๙ 

ตัวชี้วัด 
1๐ 

ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ ปี 6๒ 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 

๘๕.๔๓ ๙๕.๖๗ 95.67 92.09 89.55 91.14 91.88 85.72 86.05 83.10 76.34 

 ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาสินธุ์ เขต ๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๖.๔๓ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ A 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศน์   
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมก้าวสู่สากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ   
      1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
                2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
                3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 



 
 

เป้าประสงค์ :  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เพ่ือให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ  มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
สถานที/่พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง  
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
 3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 



 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณ 

สร้าง
จิตส านึก

และปลูกฝัง
ความ

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 

1 ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี  

ร้อยละ 70 เพื่อช้ีแจง 
รายละเอียดก่อนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี  

คน 62 คน บุคลากรเข้าใจ รับทราบตาม
วัตถุประสงคก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ี 

   ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2 ประชุมบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ร้อยละ 85 เพื่อช้ีแจง
รายละเอียด ขยายผล
การตอบแบบวัดความรู้ 
IIT  
 
 

คน 62 คน ผลสัมฤทธ์ิ คะแนนการตอบ
แบบประเมิน 

   ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน เพื่อช้ีแจง
รายละเอียดตอบแบบ
ประเมิน EIT 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 

คน 100 คน ผลสัมฤทธ์ิ คะแนนการตอบ
แบบประเมิน 

   ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4 กิจกรรมการสร้างองค์กรแห่ง ๑.ร้อยละของจ านวน คน  ครั้ง ๑.ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องตาม    ส านักงานเขตพื้นท่ี



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ (Learning 
Organization) ด้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้แก ่
- ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน
ความรู้ด้านการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาทุจริต   
 

บุคลากรที่ทราบข้อมูล 
(๘๐) 
 
 

เป้าหมาย/ตัวชีวัด 
 ๒.บุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุมตามก าหนด 
๓.ไม่มีผลร้องเรียนทุจริต
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ในสังกัด  

การศึกษา 

5 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 

จ านวนกิจกรรม คน 2 ครั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ท าบุญตัก
บาตร เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
ท าบุญเนื่องในวันส าคัญต่างๆ ไหว้
พระสวดมนต์และการประชุมอบรม
ให้ความรู ้
ครั้งที่ 1 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ข้ามปี  
ครั้งที่ 2 กิจกรรมท าบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่  

   ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/โรงเรียน 



 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาสินธุ์ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/์ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 - กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"   
 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"   
 - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่   
 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 กิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ ลดความเห็นแก่ตัว   
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม   
  

 
  

  
 

 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

100,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 -กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
 - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 - การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 - การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 - การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 - การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน   
 - การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
 - การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 -กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริม

จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
  

 - สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ รณรงค์การต่อต้านการทุจริต   
รวมทั้งสิ้น 300,000  

 

  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
 
     (นางสาวอรทัย  หาระทา)               (นายธนาดุล  พาลี)  
           ต าแหนง่ เจ้าพนกังานธุรการ ช านาญงาน                   ต าแหนง่ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  รักษาราชการแทน 
                   ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   
      ผูอ้นมัุติแผนปฏิบัติการ  (สพฐ.) 

           (.........................................) 
 ต าแหน่ง ............................................... 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดตอบแบบประเมิน EIT  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
 

   

   
 

     
 

  
  



 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงประชุมบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดตอบแบบประเมิน IIT  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
 

 

    
 
    

  
 

    



 

ภาพกิจกรรมการประชุมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน                               
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
 

  
 

  
 

  
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมการประชุมฃเชิงปฏิบัติการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณา
การปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  

 

   
 

   
 

   


