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ค าน า 
 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาต ิและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที ่1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต  
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ยุทธศาสตร์ชาต ินโยบาย และ
ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที ่3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
   ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนส าเร็จ เพื่อ
เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิและนโยบายส าคัญ อันจะ ส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ความเป็นมา 

              ส่วนท่ี 1 บทน า 

 
   การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรค ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิต ิรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง 
ไม่ซับซ้อน อาท ิการรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 
การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาต ิซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 
   ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยัง
จ าเป็นต้องได้รับ การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่า 
ปี 2563 โดยในปีน้ีจัดอยู่ในอันดบที1่10 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่น 
ในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม 
กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  
ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม  “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ด ีมีวัฒนธรรมสุจริต 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด  
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค ่านิยมสุจริตของ หน่วยงานในสังกัดเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา ต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น 
สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย 
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   นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนา
ประเทศ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิเพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การปลกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี อีกด้วย 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับน้ี 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง  
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้ 
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบ
ในพื้นที ่5 อ าเภอ ได้แก ่อ าเภอยางตลาด อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอท่าคันโท และอ าเภอฆ้องชัย 
และแบ่งการบริหารเป็น 9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ
ตามภารกิจ ดังนี ้
1. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการศึกษา 
ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที ่35 ก.ค. 2564) ประกอบด้วย 

1) โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน 116 แห่ง 1 สาขา 
2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 51 แห่ง  
    รวมสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 167 แห่ง 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตบริการ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ อ าเภอ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน ห้องเรียน 
1 ยางตลาด ยางตลาด 1 22 2977 213 

ยางตลาด 2 21 2580 199 
ยางตลาด 3 18 2361 162 

2 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 1 16 1020 125 
ห้วยเม็ก 2 15 1522 125 

3 ท่าคันโท ท่าคันโท 20 3064 203 
4 หนองกุงศร ี หนองกุงศร ี1 19 1695 157 

หนองกุงศร ี2 20 2622 192 
5 ฆ้องชัย ฆ้องชัย 16 1399 140 

รวม 5 9 167 19240 1516 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกประเภทตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามขนาดโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล DMC 25 มิ.ย.64) 

ขนาด จ านวนนักเรียน (คน)  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามศูนย์เครือข่ายฯ (โรง)  รวม 
โรงเรียน  

ยา
งต

ลา
ด 

1 

ยา
งต

ลา
ด 

2 

ยา
งต

ลา
ด 

3 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 1

 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 2

 

ท่า
คัน

โท
 

หน
อง

กุง
ศร

1ี 

หน
อง

กุง
ศร

2ี 

ฆ้อ
งช

ัย  

ขนาดที่ 1 ไม่มีนักเรียน - - - 1 - 1 - - - 2 
 นักเรียน 20 คนลงมา - - 1 2 2 1 1 1 1 9 
 นักเรียน 21-40 คน 1 1 - - 1 1 2 1 1 8 
 นักเรียน 41-60 คน 4 2 4 3 2 2 1 2 4 24 
 นักเรียน 61-80 คน 3 2 1 4 2 3 8 4 2 29 
 นักเรียน 81-100 คน 2 4 2 2 1 1 3 3 2 20 

 นักเรียน 101-120 คน 6 3 7 4 1 1 - 1 - 23 
 รวม 16 12 15 16 9 10 15 12 10 115 
ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-300 คน 5 9 2 - 6 7 4 7 6 46 
ขนาดที่ 3 นักเรียน 301ขึ้นไป 1 - 1 - - 3 - 1 - 6 
 รวม 6 9 3 0 6 10 4 8 6 52 
 รวมทั้งสิ้น 22 21 18 16 15 20 19 20 16 167 
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ตารางที ่3  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที ่4  จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลปฏิบัติงานจริง (ณ 15 ต.ค. 2564) 
 

ที่ ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 - 3 
3 ศึกษานิเทศก ์ 3 5 8 
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 9 21 30 
5 ลูกจ้างประจ า 4 1 5 
6 พนักงานราชการ - 2 2 
7 ลูกจ้างชั่วคราว 2 5 7 

รวมทั้งสิ้น 22 34 56 
 
 

ระดับชั้น  ปีการศึกษา2563   ปีการศึกษา 2564  
 ชาย หญิง รวม รวมห้อง ชาย หญิง รวม รวมห้อง 
อนุบาล 1 0 0 0 0 92 101 193 12 
อนุบาล 2 917 880 1792 164 913 794 1707 161 
อนุบาล 3 1024 904 1928 167 988 947 1935 167 

รวมอนุบาล 1941 1784 3725 331 1993 1842 3835 340 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1017 929 1946 171 1094 919 2013 170 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1069 1029 2098 168 1049 952 2001 171 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1107 1080 2187 169 1103 1061 2164 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1114 996 2110 170 1137 1106 2243 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1191 1034 2225 168 1142 1020 2162 170 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1206 1072 2278 168 1212 1042 2254 168 

รวมประถมศึกษา 6704 6140 12844 1014 6737 6100 12837 1015 
มัธยมศึกษาปีที ่1 508 388 896 55 538 338 876 53 
มัธยมศึกษาปีที ่2 468 384 852 50 495 390 885 56 
มัธยมศึกษาปีที ่3 464 426 890 53 433 374 807 52 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1440 1198 2638 158 1466 1102 2568 161 

รวมทั้งสิ้น 10085 9122 19207 1503 10196 9044 19240 1516 
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ตารางที ่5 จ านวนข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
              ปฏิบัติงานจริง ( ณ ต.ค. 64 ) ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 150 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 
ข้าราชการคร ู 1277 
ลูกจ้างประจ า 44 
พนักงานราชการ 65 
ครูวิทย-์คณิต 17 
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนข้ันวิกฤตและครูสาขาขาด 
แคลน 

9 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 42 
ธุรการโรงเรียน 158 
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ และอื่นๆ 67 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ 
ความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 225 
เขต มาอย่างต่อเน่ือง 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน ์
โดยมีแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วใน
การวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุง
ระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ ออนไลน์เต็มรูปแบบ 
   ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 
ซับซ้อน ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที ่6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 
การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 

   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ 
การยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงข้ึน ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที ่
องค์กร ความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเน่ืองกับเกณฑ์การประเมินเดิม  
และการเชื่อมโยงกับ เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง 
ที่จะเกิด การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได ้ 
โดยจ าแนก ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก ่

1) การปฏิบัติหน้าที ่
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

 
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง  ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที ่การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
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  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป 
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 
เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 
  1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ ์เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 81.53 ซึ่งถือว่ามี 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good) โดย ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 
98.03 ตัวชี้วัดที ่2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 95.61 คะแนน ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อ านาจ ได้คะแนน 97.82 
คะแนน ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 98.62 คะแนน ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ได้คะแนน 97.79 คะแนน ตัวชี้วัดที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน 99.65 คะแนน ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ได้คะแนน 99.14 คะแนน ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนน 99.40 คะแนน ตัวชี้วัด 
ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 62.20 คะแนน และตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนต่ าสุด คือ 
50.00 คะแนน 
  1.3 เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ ์เขต 2 
(2560-2564) สรุปได้ดังนี ้
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 
2560 77.60 B - - 
2561 75.90 B -1.70 ลดลง 
2562 85.43 A +9.53 เพิ่มข้ึน 
2563 75.13 B -10.30 ลดลง 
2564 81.53 B +6.40 เพิ่มข้ึน 

 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธ ์เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสาร หลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได ้ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.65 AA ผ่าน 
2 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 99.40 AA ผ่าน 

3 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.14 AA ผ่าน 

4 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 98.62 AA ผ่าน 

5 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 98.03 AA ผ่าน 

6 3 การใช้อ านาจ 97.82 AA ผ่าน 

7 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.79 AA ผ่าน 

8 2 การใช้งบประมาณ 95.61 AA ผ่าน 

9 9 การเปิดเผยข้อมูล 62.20 D ไม่ผ่าน 
10 10 การป้องกันการทุจริต 50.00 E ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 - 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 - 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 - 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 - 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 - 64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00 - 54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0 - 49.99 ไม่ผ่าน 
 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธ ์เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่า 
ร้อยละ 99) มีดังนี้ 

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที ่1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 29.27 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่าน้ าหนัก
แล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน สามารถด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มู่งสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ด ี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว ้ ดังต่อไปน้ี (โดย
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95 (เป็น
คะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ าหนักคะแนน) 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
 

ตัวชี้วัดที ่1. การปฏิบัติหน้าที่ 
การปฏิบัติหน้าที ่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.03 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายใน

หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึก หลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใน ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงาน
การด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริการแก่ผู้มาติดต่อ ทั่วไปกับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที ่2. การใช้งบประมาณ 
การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.61 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ บุคลากรภายใน
เรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ รับพัสดุด้วย และ
สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานได ้

ตัวชี้วัดที ่3. การใช้อ านาจ 
การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.82 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายใน

หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประมเมินผล 
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่ เลือกปฏิบัติ  
เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
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ตัวชี้วัดที ่4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.62 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร 
ภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม 
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานได้มี 
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่แนวทาง ปฏิบัต ิการก ากับติดตาม และตรวจสอบให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ 
น าไปปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที ่5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.79 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกัน การทุจริต  
เชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ ์มาบรรยายให้ความรู ้สร้างความตระหนัก และร่วมกันก าหนด
แผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นที ่ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการพัฒนาตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด 

ที่ 1 ตัวชี้วัดที ่2 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 และตัวชี้วัดที ่5 ซึ่งเป็นจุดแข็ง ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี ้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที ่6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 29.82 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่าน้ าหนัก
แล้ว) บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว ้โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี 
การรับ สินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได ้อย่างไรก็ด ีอย่างไรก็ด ีมีจุดแข็ง 
และจุดที่ ต้องพัฒนาไว ้ดังต่อไปน้ี (โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตั้งเป้าหมายของ
แต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 99) 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 99) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน 
คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.65 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในเรื่อง การด าเนินงานตามหลัก มาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว ้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้อง อยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุง วิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งข้ึน 
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน การปรับปรุงการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.14 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ 

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ 
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงาน
ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะและการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงการท างาน 
การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.40 เป็นคะแนนจากการประเมินการ รับรู้ของผู้รับบริการ 

ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หน่วยงานควรมี การด าเนินการในเรื่อง
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

จุดที่ต้องพัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการพัฒนาตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด 

ที่ 6 ตัวชี้วัดที ่7 และตัวชี้วัดที ่8 ซึ่งเป็นจุดแข็ง ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป 
 

3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที ่9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 22.44 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่าน้ าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็น
ว่าหน่วยงาน ยังไม่มีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน  
โดยหน่วยงานมีจุดที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปน้ี 

จุดที่ต้องพัฒนา คือ 
ตัวชี้วัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.20 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน 

เวบ็ไซต์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  
ข่าวประชาสัมพันธ ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก ่แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการ 
ให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสด ุ(4) การบริหารงานบุคคล ได้แก ่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์  
 
 
 



15 
 

การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 

ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต 
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ  
(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน 
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน 
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกัน 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ทั้งนี้ หน่วยงานควรขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ในตัวชี้วัดที่ 1-10 โดยให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูล และด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ 
และการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะ 
ที่  3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ ประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี ้ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ ด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น 
สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี ้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
    ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
สาระส าคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 

ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที ่4 หน้าที่ของประชาชน 
ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก  
ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้  
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที ่5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกัน เพื่อมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัต”ิ 
การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือก
ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัต ิโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ โดยมิชอบ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที ่หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้อง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการ 
ที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงาน
โดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ ตนเองรวมถึงพวกพ้อง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น อย่างชัดเจนว่าต้องการ
สร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล และมี
คุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว ้
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  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนด
จากยุทธศาสตร์ชาต ิ(วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”น าไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิในการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้ 
 

1. ด้านความมั่นคง 
(1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
  (3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง 

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ิ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อย สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล 
   (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมือง ศูนย์กลางความเจริญ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริม ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
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   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

     4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง  เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้น
ภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงประสบปัญหา
ความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกใน
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
คือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ งบประมาณมาก ท า
ให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ การทุจริตที่อาจมีความ
ยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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   การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ ม ี2 แนวทางการพัฒนา หลัก 
ดังนี ้(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด ในกลุ่มเป้าหมายเด็ก
และเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม”่ ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน การทุจริต เพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทัน พลวัตของการทุจริต 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งใน
ด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
 

   เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 

ความมั่นคงที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      4.2.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
      4.2.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
      4.2.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได ้
         4.2.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
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    เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
สังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง จากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว ้2 แผน คือ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของ
ประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 50 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 73 คะแนน 
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1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร 
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน และ
การแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต ถือเป็น
พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ ไม่ได้รับการยอมรับ
ทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได ้
วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี ความละอายต่อตนเองและสังคม และ
ไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคม
เพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแล ะกระบวนการ เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านง
ทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบาย 
ของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา ผลประโยชน ์โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐ 
ที่เข้มข้นมากขึ้น 

  อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัต
ของการทุจริต ที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัว
ต่อต้านและ ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการ
ทุจริตยิ่งทวี ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับย้ังการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
กลไก และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและ
ระดับ องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง  
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ 
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และ
ก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและ
ความซื่อสัตย ์ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด กรณีทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 

1.1 แนวทางการพัฒนา 
  1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม

วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ด ีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเส ริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้ง 
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความ
เป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น พลเมืองที่ด ีมีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
   2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก 
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก และ
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา มีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม

พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
   3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง ที่ด ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม 
โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ ทางจริยธรรมด้วย มีการ
พัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมือง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
ก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 
   4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น การสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ือง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน ต่อพลวัตของ
การทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน

บริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   และการบูรณาการติดตามประเมินผล 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต ่
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน  ขั้นระหว่างการด าเนินงาน  และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 
   5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที ่
เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง มาตรฐานที่โปร่งใสใน
กระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบ
ได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 
รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนด
กฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ โปร่งใส และส่งเสริมให้มี 
การตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างาน ของรัฐและประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ
ผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-
2565 

ปี 2566-
2570 

ปี 2571-
2575 

ปี 2576-
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน  
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม 
สุจริต มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมใน 
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน

ขึ้นไป) 
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน 
ภาพรวม 
 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย 
หน่วยงาน 
- จ านวนข้อ ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่ถูกชี้
มูล เรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จ านวนข้อ ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่ถูก 
ชี้มูลว่า กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

- จ านวนคดีทุจริตที่ 
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
  การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ 
การด าเนินคดี จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการ
ทุจริต อย่างต่อเน่ือง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริตควบคู่ไปกับ 
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินคด ี
 

   2.1 แนวทางการพัฒนา 
        1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  

โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย เท่า ทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน 
   2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และกระชับมากขึ้น
เพื่อให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไป
อย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาท ิการบูรณาการ ประสานงานคดีที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับ 
การสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที ่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน 
การยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาต ิเพื่อสนับสนุนข้อมูล และองค์ความรู้ 
ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาต ิ
   3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล  
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี สมรรถนะ
และความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู/้ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต ของการทุจริต 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-
2565 

ปี 2566-
2570 

ปี 2571-
2575 

ปี 2576-
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนิคดี
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่
กฏหมายก าหนด 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 25 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 15 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

 จ านวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวนคดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 4 
ของจ านวน
คดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 
   โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ  
(1) การ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร ์
การ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิ
มิติที่ หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย ์(Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น 
“มนุษย์ที่ สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย ์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ด ีคือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เป่ียมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท ์(Harmony) 
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   นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
   ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
   ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
   แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ  โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา  

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
   ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติม ิแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ 
หน่วยงานในสังกัดเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา 
เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึก ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน 
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาต ิ
 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
ทั้งในระดับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.  เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
   1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 19,240 คน 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 1,889 คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 167 แห่ง 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที ่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

 2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 
 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



30 
 

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด - เป้าหมาย - งบประมาณ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย
นับ 

จ านวน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๑. การเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ขององค์กรใน 
การต่อต้านการทุจริตให้ม ี
ความยั่งยืน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
ประกาศเจตนารมณ์/ 
ก าหนดนโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานและประกาศ 
เจตนารมณ์การต่อต้าน 
การทุจริตและมอบ 
นโยบาย No Gift Policy 
การงดรับและให้ของขวัญ 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
การขับเคลื่อน 

ร้อยละของ 
บุคลากรใน 
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความ 
ตระหนักรู้ใน 
การ ป้องกันการ 
ทุจริต มีค่านิยม 
ร่วมต้านทุจริต 
มีจิตส านึก 
สาธารณะ และ 
สามารถ 
แยกแยะ 
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตนและ 

ร้อยละ 95 9,000          กลุ่มอ านวยการ 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 
กลุ่มบริการงาน
บริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย
นับ 

จ านวน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

การด าเนินการเพื่อลด 
ความเสี่ยงขององค์กร 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
กระท าที่ถือเป็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท ามาตรการในการ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ และการ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
โดยการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในสังกัด 

ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 

             

๒. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
บริหารการด าเนินงานของ 
องค์กรเพื่อรับการประเมิน 
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
(ITA ONLINE) 

๑.ร้อยละของ 
บุคลากรใน 
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
มีส่วนร่วมใน 

ร้อยละ 95 39,000          กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนโยบายและ
แผน 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย
นับ 

จ านวน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

-ประชุมชี้แจงแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานขององค์กร 
-ประชุมการวิเคราะห์ผล 
การด าเนินงานในปีที่ผ่าน 
มาและจัดท าแผนปฏิบัติ 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าป๒ี๕๖๕ 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างกลไกการป้องกันการ 
ทุจริตให้เข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพ 
-การพัฒนาเว็บไซตของ 
องค์กรเพื่อยกระดับดัชน ี
การรับรู้การทุจริต 

บริหารจัดการ 
ด าเนินงานของ 
องค์กรและ 
ร่วมกัน 
ขับเคลื่อน 
นโยบายการ 
ป้องกันการ 
๒.ค่าคะแนน 
เฉลี่ยการ 
ประเมิน ITA 
ของส านักงาน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา (ITA) 
ปี ๒๕๖๕ 
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

95 

          กลุ่มอ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หน่วย
นับ 

จ านวน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3.การสร้างวัฒนธรรม 
และ ค่านิยมในองค์กร 
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรผ่านการท าความด ี
เพื่อสังคม กิจกรรมจิต 
อาสา กิจกรรมพอเพียง 
กิจกรรมสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์เชิง 
สร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ 
ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได ้
รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งใน 
การต่อต้านการทุจริต 
-กิจกรรมสะท้อนคิดจาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑.ร้อยละของ 
บุคลากรใน 
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
ได้รับการปลูกฝัง 
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 
๒.ร้อยละความ 
พึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อ 
ระบบบริหาร 
จัดการงานและ 
การเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสาร 
การให้บริการ 
และมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้าน 
ทุจริต 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

EIT 
ร้อยละ 

99 
 
 
 
 
 
 

99 

27,000           

รวม 75,000           



34 
 

34 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที/่พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีฐานความคิดในการ
แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการ
ทุจริตที่ เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
10. การติดตามประเมินผล 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน ์ผ่านทาง

เว็บไซต์ โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
3.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ์

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ : 

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ : 

เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)  
แนวทางที ่1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online)  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น 
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ 
เจตนารมณ ์
บริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด่เนินงานและ 
ประกาศเจตนารมณ ์
การต่อต้านการทุจริต 
และมอบนโยบาย No 
Gift Policy การงด 
รับและให้ของขวัญ 

การเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
ในการต่อต้านการ 
ทุจริตให้มีความยั่งยืน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อประกาศ 
เจตนารมณ์/ก าหนด 
นโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานและมอบ 
นโยบาย No Gift 
Policy การงดรับและ 
ให้ของขวัญ 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ใน 
การป้องกันการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริตมีจิตส านึก
สาธารณะ 
 

9,000 
 

 2) สร้างจิตส านึกที่ตัว 
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให ้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและม ี
เกียรติภูม ิ
4) ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินการเพื่อลดความ 
เสี่ยงขององค์กร 
 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาสามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 

 3) ปรับฐานความคิด 
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน ์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การกระท าที่ถือเป็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท ามาตรการในการ 
ตรวจสอบการใช ้
ทรัพย์สินของราชการ 
และการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ โดยการมี 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาสามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ส่วนร่วมของบุคลากร

ในสังกัด 
  

รวมงบประมาณ กิจกรรมเป้าประสงค์ที่ 1 9,000 
2. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อ 
ผลักดันให้ดัชน ี
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน 
(CPI) ของประเทศ 
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 

1) พัฒนาและ 
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
 

กิจกรรมพัฒนาระบบ 
บริหารการด าเนินงาน 
ขององค์กรเพื่อรับการ 
ประเมินเขตพื้นที่ 
การศึกษาสุจริต (ITA 
ONLINE) 
-ประชุมชี้แจงแนว 
ทางการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานขององค์กร 
-การสร้างกลไกการ 
ป้องกันการทุจริตให ้
เข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของ
บุคลากรใน 
ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 
ด าเนินงานของ
องค์กร 
2.ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี2565  
ค่าคะแนน 99.40 
ขึ้นไป 
 

9,000 

 2) ขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ
 

-การวิเคราะห์ผลการ 
ด าเนินงานในปีที่ผ่าน 
มาและจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริต ประจ าป ี2565 
-การพัฒนาเว็บไซต์ของ 
องค์กรเพื่อยกระดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมร้อย
ละของบุคลากร
ขับเคลื่อนนโยบาย
การป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 

30,000 

 รวมงบประมาณ กิจกรรมเป้าประสงค์ที่ 2 39,000 
3. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ด ี
ในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท่างาน 

1) สร้างการรับรู ้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ 
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

การสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมในองค์กร 
-กิจกรรมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรผ่าน 
การท าความดีเพื่อ 
สังคม กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมพอเพียง 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม 

9,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

 -กิจกรรมสะท้อนคิด 
จากการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ 

 9,000 

 2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหา สาระ 
และช่องทางให้ 
เหมาะสม สอดคล้อง 
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 
ระดับ 

-กิจกรรมสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์เชิง 
สร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึง 
ได้ง่าย น่าสนใจ และ 
กระตุ้นให้ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วน 
ร่วมเป็นหนึ่งในการ 
ต่อต้านการทุจริต 

1.ร้อยละความพึง
พอใจขอผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสาร
เพื่อต่อต้านการทุจร ิ
2.ผลการประเมิน 
ITA online : ET  
มีค่าคะแนนร้อยละ 
100 

9,000 

 รวมงบประมาณ กิจกรรมเป้าประสงค์ที่ 3 27,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม.ีค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้มี
ความยั่งยืน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริตและมอบนโยบาย No Gift 
Policy การงดรับและให้ของขวัญ 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
เส่ียงและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงของ
องค์กร 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการการกระท าท่ี
ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรการ
ในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสังกัด 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้ใน 
การป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 
มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.บุคลากรใน
สังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 
จ านวน 56 คน 
(ร้อยล ะ 100) 
2.ค่าแนนการ 
ประเมิน ITA 
online IIT ได้
คะแนนร้อยละ 
95 ขึ้นไป 

9,000          กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม.ีค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2.กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อรับการ
ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(ITA 
ONLINE) 
-ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร 
-ประชุมการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
2565 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
-การพัฒนาเว็บไชตขององค์กรเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 

1.ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ด าเนินงานของ
องค์กรและ
ร่วมกันขับเคลื่อน 
นโยบายการ
ป้องกันการทุจริต 
2.ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2565 

1.บุคลากรใน
สังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 
จ านวน 56 คน 
(ร้อยละ 100) 
2.ผลการ
ประเมิน ITA 
online มีค่า
คะแนนร้อยละ 
95 ขึ้นไป 

39,000          กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนโยบาย
และแผน 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
กลุ่มอ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3.การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมใน
องค์กร 
-กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่าน
การท าความดีเพื่อสังคม กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมพอเพียง 
-กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิง 
สร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต 
-กิจกรรมสะท้อนคิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-ร้อยละของ
บุคลากรใน 
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
-ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการต่อ 
ระบบบริหาร
จัดการงานและ
การเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร  
การให้บริการ 
และมีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน 
การทุจริต 

1.บุคลากรใน
สังกัด สพป.
กาฬสินธุ์  
เขต 2 
จ านวน 56คน 
(ร้อยละ 100) 
2.ผลการ
ประเมิน ITA 
online : EIT 
มีค่าคะแนน 
ร้อยละ 99  
ขึ้นไป 

27,000          กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
กลุ่มอ านวยการ 

รวมงบประมาณ 75,000           
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ด้านป้องกันการทจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม  
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สจริต 

1.การเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้มีความยั่งยืน 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศสเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานและมอบนโยบาย No Gift Policy การงดรับและให้ของขวัญ 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
ขององค์กร 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการกระท าที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรการในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด 

 
 
 
   9,000 
 

กลุ่มอ านวยการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มกฏหมายและคด ี

 รวมกิจกรรมที่ 1 9,000  
 2. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการด าเนินงานขององค์กรเพื่อรับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษา

สุจริต (ITA ONLINE) 
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
2.2 การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2.3 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี 2565 
2.4 การพัฒนาเว็บไชตขององค์กรเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 

 
 

 
9,000 

 
 

30,000 

 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ 
กลุ่มอ านวยการ 

 รวมกิจกรรมที่ 2 39,000  
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แผนงานบูรณาการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ด้านป้องกันการทจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3. การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กร 
3.1 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการท าความดีเพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
พอเพียง 

9,000 

กลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา, 
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 3.2 กิจกรรมสะท้อนคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
9,000 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล, 
กลุ่มอ านวยการ 

 3.3 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 9,000 

กลุ่มอ านวยการ, 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ 

 รวมกิจกรรมที่ 3 27,000  
 รวมทั้งสิ้น 75,000  
 
 
            ผู้เสนอแผนปฏบัิตกิาร............................................                         ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ.................................................. 
                                         (นางนันทิรา  เมตตา)                                                                   (นายพยุงค์  ทองค า) 
                                    ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 
 

                                         ผู้อนุมัตแิผนปฏบัิตกิาร............................................ 
                                                                      (นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 
                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 



  



  

 
 


