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ค าน า 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  

มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ 
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  
ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governmance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน ระดับชาติและ 
ระดับสากล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อ านาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5.การแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต 6.คุณภาพการด าเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 9.การเปิดเผย
ข้อมูล 10.การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency) และแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) ซึ่งผลคะแนนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง  
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ   
ความโปร่งใสเพื่อเกิดธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีการด าเนินงานที่  
มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ ลดโอกาสที่จะเกิด   
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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 ส่วนที่ 1  
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ 

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน 
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ปัจจุบันการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกทีห่น่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม
ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้  
ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็น  ที่อาจมีความเสี่ยง 
หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่ว ประเทศมีการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสุด  ตลอดจน 
ยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ทุก 
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต 
พ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผย 
ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน 
รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขต จ านวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล  
10. การป้องกันการทุจริต 



 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดท ามาตรการ  ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็น
มาตรการเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี งบประมาณ 2564 
พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 
2. เพ่ือจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์ เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 
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ส่วนที ่2 

การด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อน  
โดย นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 3 ท่าน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย
ที่เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน โดยมีความตั้งใจในการจัดท าเอกสารตามภาระงาน 
และจัดส่งเอกสารหลักฐานและรับการประเมิน ITA Online (IIT, EIT, OIT) และส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้คะแนน 81.53 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่
ในระดับ B (Good)  ในปีงบประมาณ 2564 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.53 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อยู่ใน ระดับ B (Good) 

    - ผลการประเมินที่อยู่ในระดับ AA (Excellence) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 ของตัวชี้วัด 
ทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  
โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหา
การทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

    - ผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ไม่ผ่าน อยู่ในระดับ D (Poor) และ F (Fail) จ านวน 2 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 20 ของตัวชี้วัดทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความตระหนักและ
การรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อย่างเร่งด่วนและเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปราศจากการคอรัปชั่น 
เป็นเขตสุจริตที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 

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 เพ่ิมข้ึน 
2563 75.13 B -10.30 ลดลง 
2564 81.53 B +6.40 เพ่ิมข้ึน 
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1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2564 จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
โดยมีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 

1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.27 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 

2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 29.82 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 

3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 22.44 จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 
 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้  ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ 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 การปฏิบัติหน้าที่ 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 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
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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 

 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด 
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 29.27 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่า
น้ าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน สามารถด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
ที่มู่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ดี  มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ (โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด  
ไว้ที่ร้อยละ 95 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ าหนักคะแนน ) 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 
การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.03 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร 

ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใน ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้
เห็นว่า หน่วยงานการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดที่ 2. การใช้งบประมาณ 
การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.61 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไมเ่อ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ 
บุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจ รับพัสดุด้วย และสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3. การใช้อ านาจ 
การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.82 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

ตัวช้ีวัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.62 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร 
ภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืม 
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานไดม้ี 
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีการเผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติ การก ากับติดตาม และตรวจสอบให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.79 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญ
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การ
ป้องกัน การทุจริต เชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก 
และร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนที่ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการพัฒนาตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด

ที ่1 ตัวชี้วัดที ่2 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 และตัวชี้วัดที่ 5 ซึ่งเป็นจุดแข็ง ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที ่6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 29.82 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่า
น้ าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่ามีการรับ สินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ดี  
มีจุดแข็งและจุดท่ี ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้
ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 99) 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 99) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.65 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้
ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในเรื่อง  การด าเนินงานตาม
หลัก มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้อง อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการ
ปรับปรุง วิธีการข้ันตอนให้ดียิ่งข้ึน และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมใน การปรับปรุงการด าเนินการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.14 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ 

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การ เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี้ หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้
ข้อเสนอแนะและการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.40 เป็นคะแนนจากการประเมินการ รับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี ยิ่งขึ้น  
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  หน่วยงานควรมี การ
ด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ต้องพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการพัฒนาตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด

ที ่6 ตัวชี้วัดที ่7 และตัวชี้วัดที่ 8 ซึ่งเป็นจุดแข็ง ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป 
 

3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 22.44 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่า
น้ าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงาน ยังไมม่ีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน โดยหน่วยงานมีจุดที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

จุดที่ต้องพัฒนา คือ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.20 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน 

เว็บไซตห์น่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการ 
ให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหา พัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์ การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ  
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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3. ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ของส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 

2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งคณะกรรมการจัดท ามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน ๑0 ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันก าหนดประเด็น
ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีคะแนนต่ าสุด ๓
ล าดับสุดท้าย และคะแนนต่ าสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

๑) เครื่องมือประเมิน IT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การใช้งบประมาณ คะแนน 95.61 
๒) เครื่องมือประเมิน ET ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 99.14 
๓) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 50.00 

 

*** ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้

๑) ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 62.20) มี ๒ ประเด็น ดังนี้ 
    1.1) การรายงานผลการส ารวจความพึ่งพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน เนื่องจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจโดยใช้ข้อมูล และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานของส านักงานเขต ซึ่งประเมินความพึงพอใจในภารกิจทั้ง ๔ ด้านของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งข้อค าถามอาจจะไม่สัมพันธ์และสอดคล้องกับกระบวนการท างาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๑.๒) การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไชต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยังขาด
ความชัดเจนและหาข้อมูลค่อนข้างยาก เนื่องจากยังขาดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว ท าให้ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ผล
ความพึงพอใจในระดับท่ีไม่เป็นที่น่าพอใจและต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๒) ตัวช้ีวัดที่ ๑0 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00) เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ 
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพื่อเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้  
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณา
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาในงบด าเนินงาน เพ่ือน ามาด าเนินงานในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด  
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4. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
มีดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และร่วมกันก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่ง
พิจารณาจากตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ซ่ึงมีคะแนนสูงสุดใน  
แต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

๑) เครื่องมือประเมิน IT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ คะแนน 
98.62 

๒) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 99.14 
๓) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนน 50.00 
 

****ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
จากการวิเคราะห์ได้ก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 มี 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 9การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 62.20)ประเด็น คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุประจ าปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใสนากรบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่
ต้องเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานโดยการน าของ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้บริหารจัดการพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00) ประเด็น มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
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ส่วนที ่3 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก าหนด มาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
3) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4)  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้าง 

ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
      ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้าง 

ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
      ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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4. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
      ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและแจ้งให้

ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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5. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และแจ้งให้ข้าราชการ และ

ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
ดังนี้ 
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6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
    ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 

 
1.7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
       ประกาศมาตรการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริต  และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 



27 
 

 
ส่วนที ่4 

แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานประจ าปี 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ 2565 
 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา
แบบตรวจการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) โครงสร้างหน่วยงาน 

2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อ านาจหน้าที่ 
4) แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 
5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนด าเนินงานประจ าปี /แผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี 
11) รายงานการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงาน ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ การ
ให้บริการ 
17) E–Service 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19) รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่าย 
งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปี 
21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ 
จัดหาพัสดุ 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด 
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

1. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มีการจัดท าโครงสร้างการบริหาร
ของหน่วยงาน ข้อมูล ผู้บริหาร 
3. มีการจัดท าอ านาจหน้าที่ตาม 
กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานเผยแพร่ทาง 
เว็บไซต์ 
4. มีช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง 
Social Network และการถาม ตอบ 
รวมทั้งการจัดท าข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว 
กิจกรรมต่างๆของส านักงานเขต  
ผ่านทางเว็บไซต์ 
5. มีการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
6. มีการจัดท ารายงานการการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปี และ
รอบ 6 เดือน 
7. มีการจัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเผยแพร่  
ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
8. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
9. มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติใน 
การให้บริการตามภารกิจของ 
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ 
10. มีผลการส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ 

จัดหาพัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การ จัดหาพัสดุประจ าปี 
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26) การด าเนินการตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
และประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
และประพฤติ มิชอบประจ าปี 
32) ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม 

หรือภารกิจของหน่วยงาน 
11. มีช่องทางที่บุคคลภายนอก 
สามารถขอรับบริการจากหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
12. มีการจัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  
ต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย 
13. มีการจัดท าประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ  
การจัดหาพัสดุและเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชนอย่างเปิดเผย 
14. มีการก าหนดนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลและ 
ด าเนินการตามนโยบายอย่าง 
เคร่งครัด 
15. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
16. มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ 
17. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตและประพฤติ มิชอบและ 
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นที่ให้
บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียนได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
18. มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ  
มิชอบประจ าปี 
19. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 1) เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3) การประเมินความเสี่ยง การทุจริต  
ประจ าปี 
4) การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยง  
การทุจริต 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน และ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายใน และ
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 6) แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 

ประจ าปี 
7) รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 
8) รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ 
ทุจริตประจ าปี 
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10) การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ / 
ร้องเรียนได้ 
4. การขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสประจ าปี งบประมาณให้
บุคลากรทุกคน ภายในส านักงานเข้า
มามีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน 
5. พัฒนาองค์ความรู้และแนวทาง  
ในการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต
โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  
กับบุคลากร 
6. มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด 
ความเสี่ยงของการทุจริต โดย 
ก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการก ากับ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
7. มีการเปิดเผยข้อมูลและ 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริตอย่าง 
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 
ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ (ก าหนด

แผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
1) โครงสร้างหน่วยงาน 
2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อ านาจหน้าที่ 

1. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานของ 
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
2. เผยแพร่อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและ 
กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ต่อสาธารณชนผ่าน ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีนาคม - กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน  
ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลของผู้บริหาร 
สูงสุด 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้
รับรู้ รับทราบอ านาจหน้าที่ของ 
ส านักงานเขตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มอ านวยการ 

4) ข้อมูลการติดต่อ 
5) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
6) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7) Q&A 
8) Social Network 
9) E–Service 
10) แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
11) แผนด าเนินงานประจ าปี / 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า 
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และ Social 
Network 
 
 
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ การ
รับส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E–Service 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
มีความรู้เกี่ยวกับ Social Network มาก
ขึ้นทั้งการจัดท าวารสารข่าว 
ประชาสัมพันธ์ การตัดต่อวิดีโอ การใช้ 
โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
สามารถใช้การรับส่งงานผ่านทาง E– 
Service เพ่ือให้ง่ายต่อการท างาน 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน  
มีส่วนร่วมในการจัดท แผนปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ/ 
กลุ่มICT 
 
 
กลุ่มอ านวยการ/ 
กลุ่มICT 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ (ก าหนด

แผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

12) รายงานการก ากับ  ติดตาม 
การด าเนินงาน ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 
13) รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

1. กิจกรรมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดท า 
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ รายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานประจ าปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม - กันยายน 
2565 

1. ด าเนินงานของหน่วยงานและรับรู้ 
การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ 
รับรู้และรับทราบผลการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน 

กลุ่มนโยบายและ 
แผน 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
15) คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 

กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและ 
ความตระหนักในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และคู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

มกราคม - เมษายน 
2565 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน /มาตรฐานการให้บริการได้ 

ทุกกลุ่มภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

16) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
17) รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการ ให้บริการ 

1. กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความตระหนักในการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติ 
ในการให้บริการ 
2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน 
ส านักงานเขตและหน่วยงานนอกส านักงานเขต
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2. เผยแพร่รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการต่อสาธารณชน 

ตุลาคม - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานผลการ
ส ารวจ ความพึงพอใจการให้บริการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และ 
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขต 

ทุกกลุ่มภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ (ก าหนด 

แผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
19) รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 
เดือน 
20) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 

1. กิจกรรมประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 
 
 
2. เผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม การใช้ 
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน และประจ าปี 
ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม - กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ 
รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงาน 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานการก ากับ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 
เดือน และประจ าปีต่อสาธารณชน 

กลุ่มบริหารการเงิน 
และสินทรัพย์ 

21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
แผนการ จัดหาพัสดุ 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัด จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหา พัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการ จัดหาพัสดุประจ าปี 

1. กิจกรรมประชุมการจัดท าแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุตามระเบียบ 
ของทางราชการ 
 
2. เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม - กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ได ้
รับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ 
จัดหาพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจ าปีต่อ 
สาธารณชน 

กลุ่มบริหารการเงิน 
และสินทรัพย์ 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ (ก าหนด 

แผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
25) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
26) การด าเนินการตามนโยบาย 
การ บริหารทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. กิจกรรมประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 
 
2. เผยแพร่รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม - กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ได้รับรู้ รับทราบหลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้ รับทราบรายงานผลการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจ าปี 
32) ช่องทางการรับฟัง  
ความคิดเห็น 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริต และประพฤติมิชอบตามกฎหมายอย่าง 
ถูกต้อง 
 
2. เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประจ าปี 

ตุลาคม - กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ได้รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติเรื่อง 
ร้องเรียน 
 
2. 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู
ผู้รับบริการสามารถรับรู้ รับทราบและ
เข้าถึง ช่องทางร้องเรียน 

กลุ่มกฎหมายและ 
คดี 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ (ก าหนด 

แผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
1) เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3) การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร 
4) การเปิดโอกาสให้เกิดการมี 
ส่วนร่วม 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 2 ภาษา 
ได้แก่ ไทย อังกฤษ และแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดย ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 
และแสดงสื่อสัญลักษณ์ในการป้องกันการทุจริต 
2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน  
ส านักงานเขตและหน่วยงานนอกส านักงาน 
เขตเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 
 
 
 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 รับรู้เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
และ แนวทางการป้องกันการด าเนินงาน
ตาม ตัวชี้วัด 10 ข้อ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสามารถ 
ปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตตามตัวชี้วัด 10 
ข้อ ได ้
3. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และ 
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขต 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
5) การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตประจ าปี 
6) การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การทุจริต ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง 
ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยเชิญวิทยากร 
จากส านักงาน ปปช. ร่วมบรรยายให้ความรู้ 
และกระบวนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร 

มิถุนายน 2565 
 
 
มิถุนายน 2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้
ประเมินตนเอง กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจ
งานเพ่ือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
มีส่วนร่วม ในการก าหนดแผนการลด 
ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ (ก าหนด 

แผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

   2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับองค์
ความรู้และแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมทั้ง
ร่วมกัน ขับเคลื่อนองค์กรในการป้องกัน
การทุจริต 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา / กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

7) แผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริตประจ าปี 
8) รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
9) รายงานผลการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

1. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ สพป. กาฬสินธุ์ 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในวงเงิน 
75,000 บาท 
 
2. เผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริต รายงาน
การก ากับติดตามและผลการด าเนินงาน 

มีนาคม - กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ผู้อ านวยการ ครู ผู้รับบริการ 
ได้รับทราบแผนงาน โครงการกิจกรรมการ 
ป้องกันการทุจริตในองค์กรจากช่องทางท่ี 
ทางส านักงานเขตได้เผยแพร่ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา และ
ทุกกลุ่ม/หน่วย 

10) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 
11) การด าเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริต 
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใส จ านวน 7 มาตรการ ให้บุคลากร ได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมมีส่วนร่วมใน การ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของ องค์กร 
 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

พฤษภาคม - กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในองค์กร 7 มาตรการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ 
เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในด้านคุณธรรม
และ จริยธรรมจากวัดเวฬุวัน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ ประเมินผล 
การจัดการศึกษา และ
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ภาคผนวก 

- ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
- ภาพกิจกรรมการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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