
 
 
 



คำนำ 
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ภายใต้
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย  1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่  1 บทนำ  นำเสนอความ
เป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ITA)  ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 แสดง
รายละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ  ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และ
ข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  จนสำเร็จ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน อันจะส่งผลให้การทุจริต
ในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง และไม่มีการทุจริตสืบไป 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
1.ความเป็นมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบเป็นวงกว้าง 
 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ. 2561 -2580) ด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ ประเด็นที่ 6 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ   รัฐบาลได้ตระหนักใน
สถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐ และในระดับชาติ  จึงได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560  - 2564) กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ว่า “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดย
ให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้าง
ระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง 
 สำนักงาน ป.ป.ช.  ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ีอให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่
การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



 
 
 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ลดน้อยลง 
 
2.ข้อมูล บทบาท และหนา้ที ่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ให้มี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
                 2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
                 3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 



11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

 
วิสัยทัศน์   

 องค์กรชั้นนำการบูรณาการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

พันธกิจ    
 1. ส่งเสริม การบูรณาการ การบริหารและจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกสังกัด 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

 
เป้าประสงค์รวม 

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ  
ทุกสังกัดตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชากรทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   
 ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  วิจัย คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  บริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรัก เทิดทูลสถาบันหลักของชาติ ดำรงตนอย่างปลอดภัยห่างไกลภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะที่จำเป็นและสนองตอบ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
  3. ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 



  4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  5. หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่านิยม “KALASIN” 
  K  =  Knowledge   ความรู้ 
  A  =  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
  L  =  Logical    มีเหตุผล 
  A  =  Academic   วิชาการ 
  S  =  Sustainable   ความยั่งยืน 
   I  =  Integration   การบูรณาการ 
  N  =  Network    เครือข่าย 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
  “ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 
 
3.วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1. เพ่ือประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิผลและอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาที่นำไปสู่การจัดทำมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 

4.กลุ่มเป้าหมายในการประเมินฯ (ITA) 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มาแล้วไม่น้อย
กว่า 1  ปี  จำนวน  56  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลคะแนนการประเมิน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 

5. ขอบเขตการดำเนินงาน 
 ขอบเขตการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็น ดังนี้ 
 5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
                   ดำเนินการประเมินและจัดเก็บข้อมูล ตามแบบจัดเก็บและแบบวัดการรับรู้และระยะเวลา ที่
สำนักงาน ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ดังนี้ 
     5.1.1 การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) กำหนดในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ภายในวันที่  31  



พฤษภาคม  2564 
                  5.1.2. การวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) กำหนดในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 
                   5.1.3. การเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment (OIT) กำหนดในการจัดส่งแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ ในรูปแบบไฟล์ word และ รูปแบบไฟล์ PDF   ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2564  เวลา  
24.00  น. 
 5.2 ขอบเขตด้านการประเมิน 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ ระยะเวลา  ที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  กำหนด 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
              เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนี้ 
 1.แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) 
         2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) 
               3. แบบเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment (OIT) 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบผลและระดับการประเมิน ทั้งในด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการป้องกันการทุจริต ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 7.2  สามารถนำผลการประเมิน ไปจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 7.3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

8.  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอน ดังนี้ 
 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก และสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 (ฉบับ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
               4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนแจ้งให้ทุกกลุ่มทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (1) 
 

รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) 

 

กลุ่มนโยบายและแผน (5) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช.พ.1 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช.ก.2 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ป.ก.1 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช.ก.1 
- จพง.ธุรการ ช.ง 1 

      กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
       และประเมินผล 
              (16) 
-ศึกษานิเทศก์ ช.พ.   15 
-จพง.ธุรการ ช.ง 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน (1) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   
         (10) 
-นักทรัพยากรบุคคล ช.พ 2 
-นักทรัพยากรบุคคล ช.ก. 4 
-นักทรัพยากรบุคคล ป.ก 1 
- จพง.ธุรการ ช.ง.1 
- จนท.คุรุสภา 2 
 

กลุ่มอำนวยการ (12) 
- นักจัดการงานทั่วไป ช.พ 1 
-นักจัดการงานท่ัวไป ป.ก1 
-นักวิชาการเงินฯ ช.พ.1 
-นักวิชาการเงินฯ ป.ก 1 
-จพง.ธุรการ ช.ง .1 
-นักวิชาการตรวจสอบฯ ช.ก.1 
ช่วยราชการจาก ตสน. 
 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา (5) 
-นักวิชาการศึกษา ช.พ. 1 
-นักวิชาการศึกษา ช.ก.2 
-นักวิชาการศึกษา ป.ก. 1 
-จพง.ธุรการ ช.ง 1 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ (6) 
- นักวิชาการศึกษา ช.พ. 1 (ว่าง) 
-นักวิชาการศึกษา ช.ก. 1 
-นักวิชาการศึกษา ป.ก.1 
-จพง.ธุรการ ช.ง 1 
- ลูกจ้างประจำ 1 

 
 

 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  (5) 
-นักวิชาการศึกษา ช.พ. 1 
-นักวิชาการศึกษา ช.ก. 2 
- จพง.ธุรการ ช.ง 1 



 

 

 

 

 

องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
ในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) จำนวน  15  คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขรก - 56 ลูกจ้างชั่วคราว 
พรก -0 เงิน

งบประมาณ 
 

6 ราย 
ลจป - 1 
ลจช.- 6 

 

โรงเรียนเอกชนในสังกัด 

จำนวน  50 โรงเรีน 

  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นายทรงพล  ใจกริ่ม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มอบหมาย 

รองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการภาค  12  

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้แทน สกอ. 
รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน 

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
นายประดิษฐ์  ฤทธิโคตร 

ผู้แทน สช 
นางพรนิภา  พลาศร ี

 

ผู้แทน ก.ค.ศ. 
น.ส.เดือนรุ่ง โค้วบุญงาม 

 
ผู้แทน กศน. 

น.ส.นพกนก บุรุษนนัทน ์

 

ผู้แทน สอศ. 
นายวิศวชาติ สุวรรณราช 

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน 
นายสมบูรณ์  นาสาทร 

ผู้แทน สพฐ. 
นายทวี  ทะนอก 

 

ผู้แทนภาคประชาชน 
นายสมหวัง  พันธะล ี

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ต.ต มนตร ีจรัลพงษ ์

อำนาจและหน้าที่ของ กศจ. เป็นไปตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  3  
เมษายน  2560  ข้อ  8 



 

 

 

 

 

2. คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อกศจ.ด้านบุคคล) จำนวน  9  คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายอำนวย  ศรีโฮง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
รองศกึษาธิการจังหวดักาฬสินธุ์ 

นางสายใหม  นนัทศร ี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ ์
นายเพ่ิมพูน  พงษ์พวงเพชร 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส.ฤทัยศิริ  ภักดีกำจร 

  ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ผศ.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก กศจ. 

อนุกรรมการ  
พ.ต.ต.มนตรี  จรัลพงษ์ 

 

อนุกรรมการ 
นายกุลธวัช  จันทรป์ระทักษ ์

อนุกรรมการ 
นายประดิษฐ์  ฤทธิโคตร 

อนุกรรมการ 
นายทวี  ทะนอก 

 

อนุกรรมการ 
นายสุชาติ  แวงโสธร 

 

อนุกรรมการ 
นายประสาน  จันทร์สวา่ง 

อนุกรรมการ 
นายประเสริฐ  ต้นสีนนท์ 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

นางสายใหม  นันทศรี 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ ์
นายเพ่ิมพูน  พงษ์พวงเพชร 

 

อำนาจและหน้าที่ 

1)เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการโยกย้าย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2)ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย กำกับ ดูแล ตดิตาม และ
ประเมินผล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
3) ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4)ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมาย 



 

 

 
 

 

 

3. คณะอนกุรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อกศจ.ยุทธศาสตร์) จำนวน  9  คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายณัฐพงษ์  สวุรรณวงษ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส.ฤทัยศิริ  ภักดกีำจร 

  ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน์ 

กรรมการจาก กศจ. 

อนุกรรมการ  
พ.ต.ต.มนตรี  จรัลพงษ์ 

 

อนุกรรมการ 
ผู้แทน ผอ.สพป.กส. เขต 2 

อนุกรรมการ 
นายสมหวัง  พันธะล ี

อนุกรรมการ 
รศ.สุพรรณ  สุดสนธิ์ 

 

อนุกรรมการ 
รศ.อิศรา  ก้านจักร 

อนุกรรมการ 
นายสิทธิพร  ไกยเดช 

อนุกรรมการ 
นายมีชยั  ไขแสง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

นางสายใหม  นันทศรี 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ ์
นายเพ่ิมพูน  พงษ์พวงเพชร 

 

อำนาจและหน้าที ่
1) ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 24  2)กำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
(Agenda based)  3)จดัทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 4) กำหนดกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดฯ 5)วางแผนการจัด
การศึกษาและข้อเสนอแนะให้แกส่ถานศึกษา 6) 
วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 7)สง่เสริมและ



 

 

 
 

 

 

4. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.พัฒนาการศึกษา) จำนวน  9  คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางรุจิรา  พิมพิไสย 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางคำแปลง  บุ่งอุทุม 

ศึกษานิเทศก์ ชพ. 

  ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
รศ.จิระพันธ์   ห้วยแสน 

กรรมการจาก กศจ. 

อนุกรรมการ  
(กรรมการจาก กศจ.) 

ว่าง 

อนุกรรมการ 
นายดาวเรือง  สงิหราช 

อนุกรรมการ 
 (กรรมการจาก กศจ.) 

ว่าง 

อนุกรรมการ 
ผู้แทน ผอ.สพป.กส. เขต 1 

 

อนุกรรมการ 
นายเฉลมิ  โยสีดา 

อนุกรรมการ 
นายโฆษิต  ธีรกุล 

อนุกรรมการ 
นายพงษ์พิมล  คำลอย 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

นางสายใหม  นันทศรี 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ ์
นายเพ่ิมพูน  พงษ์พวงเพชร 

 

อำนาจและหน้าที ่
1)กลั่นกรองการดำเนินงานตาม พรบ.การจัดการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ม.5และ ม.12 
2) กลั่นกรองการดำเนินงานตาม พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 ม.36 และ
เกี่ยวกบัการแบ่งส่วนราชการภายในขอสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3) กลั่นกรองการรายงานประจำปีเกีย่วกับกิจการของ
สถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ม.39(4) 
4) กลั่นกรองพิจารณาอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของครอบครัว บุคคล องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน



 

 

 
 

 

 

5. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน  16 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางรุจิรา  พิมพิไสย 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
น.ส.วชิราภรณ์  ภูนาโท 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ ์

ประธานกรรมการ 
นางพรนิภา  พลาศรี 

กรรมการ 
น.ส.พิมลวรรณ  วรโชคทวีพัฒน์ 

กรรมการ 
นางบุญเมือง  ฉันทะกลาง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางประไพรวัลย์  พิริยชูสิทธิ์  

กรรมการ 
นายปรีดา  ลำมะนา 

กรรมการ 
น.ส.นิศารัตน์  เหลือผล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายมรกต  กลัดสอาด 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางระเบียบ  จันทร์ชมภ ู

กรรมการ 
นางวัชราภรณ์  วิจารณ์ 

กรรมการ 
นางกฤษณา  บุตรพรม 

กรรมการ 
นายนิรันดร์  ศรีโคตร 

กรรมการ 
นายสมบูรณ์  กนกหงษ ์

กรรมการ 
นางวิวรรณ  เขตมรรคา 

กรรมการและเลขานกุาร 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางอุษา  อ่อนสำอางค์ 



 

 

 

 

 

ส่วนที่   2 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

                ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)  เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนำนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่ นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมี
บทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเป็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการของทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero  
Tolerance and Clean Thailand)” โดยมีพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6  ด้าน ได้แก่ 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต   
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero  Tolerance and Clean Thailand)” 

พันธกิจ 

มีหน้าที่  1) เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาการศึกษาเอกชน ตลอดทั้งแนวทางในการ
ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ ต่อศึกษาธิการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) 
ประสานงานกับ ร.ร.เอกชนทุกประเภท ทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้สอนและ นร. 3)แต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ  
50 

วัตถุประสงค์หลัก 

 1.  สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
 2.  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 
 3.  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.  การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน 
 5.  ดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น     

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

          ตามที่คณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา   ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม  2562  ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง   
กล่าวคือ 

          นโยบายหลักที่ 12  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวน 
การยุติธรรม 

                  12.1  แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องในการ
ติดตาม การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนใน
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                 12.2  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญาตาม
หลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด ฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซง



หรือครอบงำใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอด
ประสานกันอย่างเป็นองคาพายพ เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้
อย่างเป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและ
เท่าเทียม 

 

 

นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจำ 

                โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำ
ผิดอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด 
และเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พา.ศ. 2564  โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560- 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ  20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
 ที่ 19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 3 เมษายน  
2560 ข้อ  11  “ให้ มี สำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัด  สั งกัดสำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย”             บริหารงานโดยศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะบุคลากร 
รวมทั้งสิ้น จำนวน  60 คน  ตั้งอยู่เลขที่  72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพ้ืนที่โดยรอบ  2  ไร่ 3  งาน  87 ตารางวา  และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ใช้พ้ืนที่และ
อาคาร เพ่ือตั้งเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงปัจจุบัน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปใช้เทคนิค SWOT  Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Strength, 
Weakness, Opportunity, and Threat Analysis : SWOT Analysis) 

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
  นำหลักการของ   Mckinsey’7S Model มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งจำแนกตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรออกเป็น  7 กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย 
  1. S : Strategy ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ 



  2. S : Structure  ตัวแปรด้านโครงสร้างการปฏิบัติ 
  3. S : Style  ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ 
  4. S : System ตัวแปรด้านระบบในการปฏิบัติ 
  5. S : Staff  ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ 
  6. S : Skill   ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
  7. S : Shared value ตัวแปรเรื่องค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ 

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (โอกาสและอุปสรรค) 
  ใช้หลักการ PESTLIG  Model มาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย  7 มิติ ดังนี้ 
  1. P :  Political  มิติทางการเมือง  เช่น ระบบการเมือง  รูปแบบการปกครอง 
  2. E : Economic  มิติทางเศรษฐกิจ เช่นการค้า การลงทุน การดำเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจ 

  3. S : Social  มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
  4. T : Technology  มิติทางเทคโนโลยี เช่น  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ  
                     5. L : Legal มิติทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                     6. I : International  มิติด้านต่างประเทศ เช่น ข้อกำหนดของสากล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

                     7. G : Government  มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  มีดังนี้ 

 1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ  S : Strategy  เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทุก
ด้าน และบุคลากรในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 2  ด้านโครงสร้างการปฏิบัติ  S : Structure  มีการขยาย/กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ให้ครอบคลุมทุกงานทุกภารกิจ และยังมีการขยาย
โครงสร้างพ้ืนฐานในการบริหารจัดการเพ่ือเอ้ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิด
ความพึงพอใจ 

 3. ด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ S : Style   มีลำดับขั้นการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการ
ก ร ะ จ า ย ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต ใ ห้ แ ต่ ล ะ ง า น 
 4.  ด้านระบบในการปฏิบัติ  S : System มาช่องทางในการสอดส่อง ดูแล กำกับ การดำเนินงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ห ล า ก ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง 
 5.  ด้านบุคลากรในการปฏิบัติ S : Staff  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรเป็นจำนวนมาก และครบตามกรอบอัตรากำลัง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ



งาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 6.  ด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ  S : Skill    บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะ ศักยภาพ
เพียงพอ มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในแต่ละภารกิจ สามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบและภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของ
หน่วยงานได้ดียิ่งข้ึน 

  7. ด้านค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ  S : Shared value  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ค่านิยมองค์กร “   ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา”       ทั้งนี้ บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือ 
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามค่านิยมองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลดีต่อการกำกับ ดูแล และดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก “จุดอ่อน” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  มีดังนี้ 
 1. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ  S : Strategy  เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และบุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยังขาดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสื่อสารให้
เกิดการตื่นตัวในหน่วยงาน 
 2  ด้านโครงสร้างการปฏิบัติ  S : Structure  การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ  
ผู้ได้รับมอบหมาย ยังไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการบริหารจัดการ 
 3. ด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ S : Style   ภายในกลุ่มงาน การปฏิบัติภารกิจยังขาด
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 4.  ด้านระบบในการปฏิบัติ  S : System การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งกระบวนการไต่สวนมีความล่าช้า  ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากหน่วยงานขาดบุคลากรเฉพาะด้าน
(ด้านกฎหมาย) แต่มีภารกิจในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก 
 5.  ด้านบุคลากรในการปฏิบัติ S : Staff  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรด้านกฎหมายหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับคดีหรือแม้แต่การพิจารณาไต่สวนคดีความ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
 6.  ด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ  S : Skill    บคุลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกสำหรับ
การทำความเข้าใจกับรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปัจจุบันก็ยังขาดการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนทักษะในการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  7. ด้านค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ  S : Shared value  หนว่ยงานปฏิบัติภารกิจไม่สามารถสร้างความ



เกรงกลัวให้ผู้กระทำการทุจริต ยึดตัวอย่างที่ไม่ดี ยอมรับตัวอย่างที่ไม่ดีว่าเป็นเรื่องปกติ สร้างค่านิยมในทางท่ี
ผิด อีกท้ังไม่สามารถตามทันสถานการณ์การทุจริตที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น “โอกาส” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้ 

1. P :  Political  มิติทางการเมือง  รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการใช้มาตรา 44 และคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 
69/ 2557 แ ล ะ ค ำ สั่ ง  ค ส ช . ที่  19/ 2560 เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต 
 2. E : Economic  มิติทางเศรษฐกิจ ภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และนำองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ส อ ด แ ท ร ก แ ล ะ ป รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ก า ร ด ำ เ นิ น ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ วั น 
 3. S : Social  มิติทางสังคม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการ
ปลูกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกัน โยดใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ ระดับการศึกษา ให้ร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงความต้องการที่จะเห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสำคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

                    4. T : Technology  มิติทางเทคโนโลยี พัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ระบบติดตาม
เรื่องร้องเรียน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานของ
หน่วยงานได ้

                     5. L : Legal มิติทางกฎหมาย บทบัญญัติของคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 กำหนดให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการ
ดำเนินงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยผ่านองค์
คณะบุคคลโดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต  ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
                     6. I : International  มิติด้านต่างประเทศ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย มาปรับ
ใช้ในการดำเนินงานกับหน่วยงานในสังกัด 

                     7. G : Government  มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ   นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความต้องการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
นอกประเทศ ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น “อุปสรรค” ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้ 

 

 1. P :  Political  มิติทางการเมือง   มาตรการป้องกันการทุจริตยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
 2. E : Economic  มิติทางเศรษฐกิจ  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำ
ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ใ น ก า ร ทุ จ ริ ต ต่ อ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
          3. S : Social  มิติทางสังคม วัฒนธรรมการทำงานยังเป็นระบบอุปถัมภ์ รอมชอม และประชาชนยัง
ขาดค่านิยมร่วมในการร่วมต่อต้านการทุจริต และยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
 4. T : Technology  มิติทางเทคโนโลยี  การทุจริตมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นการทุจริต
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ เป็นรูปแบบไซเบอร์ จึงทำให้มีช่องโหว่ของระบบที่สามารถกระทำ
การทุจริตได้ และยากที่จะทำการตรวจสอบได้ 

 

 

          5. L : Legal มิติทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย มีขั้นตอนและมีความซ้ำซ้อน ก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการดำเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด  ซึ่งภาระงานมี
เป็นจำนวนมากแต่ขาดบุคลากรที่มีความเฉพาะด้าน(ด้านกฎหมาย) ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ  
           6. I : International  มิติด้านต่างประเทศ  การบริหารงานภาครัฐขาดความน่าเชื่อถือในความ
โปร่งใสในการบริหารงานของภาครัฐ 

         7. G : Government  มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ   เกิดการทุจริตในภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือในการ
ป้องกันการทุจริตกับประชาชน อีกท้ังประชาชนยังมองว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  4   
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อ
ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด
แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการกำกับ ติดตาม เร่งรัด จัดเก็บข้อมูลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา 



 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนบริบทที่เก่ียวข้อง  อาทิ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้ 

              วิสัยทัศน์ 
                         “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ บริหารจัดการโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” 
              พันธกิจ 
                         1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
                         2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
                         3. ปฏิรปูกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               เป้าประสงค์   
                          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

               ยุทธศาสตร ์
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1   ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
                             -กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
              -กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านการ
ทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดทำขึ้นตามแนวทางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ “โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน “ป้องกันการทุจริต (สำนักงานสุจริต) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  ดำเนินการภายใต้ 1 ยุทธศาสตร์ และ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

                    การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับ
สภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการ
ดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จเพ่ือให้ทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์นำไป
ปฏิบัติต่อไป โดยใช้กลยุทธ์ในการบริหารงานดังนี้    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1.ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

1.1พัฒนาและปรับฐานความคิดท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกระดับ ทุกประเภท 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.2 กำหนดรูปแบบมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1 มีการอบรมเพ่ือปรับ
ฐานความคิดท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
1.2 มีรูปแบบมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

3.1 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
3.2 พัฒนาระบบการทำงาน กระบวนการทำงานให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว จัดการองค์ความรู้ในการป้องกัน
การทจุริตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ทุกกลุ่มงานมีการนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
3.2 มีรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน “ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  เพ่ือ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256 0 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  



ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของสำนักงานสุจริต  ได้แก่  ทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  โดยดำเนินการตามแนวทางของ
ปฏิญญาหน่วยงานสุจริตทั้ง 3 ด้าน  กล่าวคือ  ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้ 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
เป้าหมายโครงการ 
          1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    (1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
                    (2) บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการ
ป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
           
 

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    (1)  ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
                    (2)  มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  1  แผน 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
                  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จำนวน  60  คน 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
           (1) วางแผน ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม ,กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และ
เสนอขออนุมัติโครงการ 

(2) กิจกรรมสำนักงานสุจริต ประกอบด้วย 
     (2.1) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
     (2.2) กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
     (2.3) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการแยกแยะ 

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้กับข้าราชการในสำนักงาน 
               (2.4) กิจกรรมประชุมรับการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               (2.5) กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการ
ดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 



               (2.6) นิเทศติดตาม ประเมินผล  รายงานผลการดำเนินการ และเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2564 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 สถานที่เอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

6.งบประมาณ     ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
     แหล่งงบประมาณ  งบประมาณของส่วนราชการสังกัด สป.ศธ.    จำนวน     78,100      บาท   
  

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 12.1 ประเด็นความเสี่ยง  :  หน่วยงานมีภารกิจมาก ทำให้ไม่สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
หรือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีโครงการกำหนด 
 12.2  การบริหารความเสี่ยง  :  จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการครบทุกกิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้
บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานการขับเคลื่อนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม
โครงการที่กำหนด       
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          (1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
                    (2) บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการ
ป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
                    (3)  หน่วยงานมีความสำเร็จของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
                    (4)  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  1  แผน 

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำส่งโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน “ป้องกันการทุจริต (สำนักงานสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  เพ่ือ
บรรจุเข้าในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิ การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้ 
                   
 



 

  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

ส่วนที่  5 
กรอบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ



ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่  3  
เมษายน  2560  ข้อ  11 “ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  โดยมีแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลดังนี้ 

1.งบประมาณ 
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ   จำนวน  78,100  บาท   
2. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน “ป้องกั นการทุจริต 
(สำนักงานสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  โดยมีดำเนินงานตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนดใน
โครงการฯ  ตลอดจนจัดทำรายงานผลการดำเนิ นการไปยั งศู นย์ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริต 
กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  2 ระยะ  (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) โดยใช้เครื่องมือในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 

 - แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ    
                     -รอบ  6 เดือน กำหนดรายงานภายในวันที่  30  เมษายน  2564 
  - รอบ  12 เดือน  กำหนดรายงานภายในวันที่  8  ตุลาคม  2564 

3. กระบวนการรายงาน มี 2 แบบ  ได้แก่ 



 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ตามแบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ    
รายงาน  2 ระยะ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงศึกษาธิการ 

 3.2  รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปยังศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ  จำนวน  10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  1. ตัวชีว้ัดการปฏิบัติหน้าที่ 
  2. ตัวชีว้ัดการใช้งบประมาณ   การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3. ตัวชีว้ัดการใช้อำนาจ    ภายใน (Internal Integrity and  
  4. ตัวชีว้ัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  Transparency Assessment (IIT) 
  5. ตัวชีว้ัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6. ตัวชีว้ัดคุณภาพการดำเนินงาน   การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  7. ตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการสื่อสาร   ภายนอก(External Integrity and 
  8. ตัวชีว้ัดการปรับปรุงการทำงาน   Transparency Assessment (EIT) 
  9. ตัวชีว้ัดการเปิดเผยข้อมูล   การจัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
  10. ตัวชีว้ัดการป้องกันการทุจริต   (Open Data Integrity and 
                                                                                   Transparency Assessment (OIT) 

ปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดปฏิทินในการ
ดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้
ดำเนินการดังนี้ 



 1. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal Integrity and Transparency Assessment 
(IIT) กำหนดในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2564 
               2. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) กำหนดในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ภายในวันที่  31  
พฤษภาคม  2564 

               3. การเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment (OIT) กำหนดในการจัดส่งแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ในรูปแบบไฟล์ word และ รูปแบบไฟล์ PDF   ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2564  เวลา  24.00  น. 
 4.  รายงานผลการดำเนินงานให้ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ ตลอดจนแจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทราบ ซึ่งผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดังนี้ 

หน่วยงาน ผลคะแนน ITA หมายเหตุ 
ปี 2562 2563 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เป็นปีแรกของการประเมิน 
(ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน 

28.21  

 
 5.  นำผลการดำเนินการมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนงานและ
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในปีต่อไป 
 6.  แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภท ทราบถึงผลการดำเนินการและปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางในการแก้ไข พัฒนา ในปีงบประมารณต่อไป 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  
 

 
 

แบบการกำกับ ติดตาม  
และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

                                                                                      รอบ  6  เดือน 
                                                                                      รอบ  12  เดอืน 

1.ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน..............................................................................................................................  

2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................. .......... 

3. งบประมาณ           งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
           งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
           งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ........................................................ ................) 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

5. วัตถุประสงค์ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)  
 6.1 เชิงปริมาณ (ที่กำหนด) 
............................................................................................................................. ................................................. 



........................................................................................................................................ ......................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 6.2 เชิงคุณภาพ (ท่ีกำหนด) 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................ ......................................

............................................................................................. .................................................................................  

ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

7.กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ....................................................... ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 

8.ระยะเวลาดำเนินการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
9.ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดขึ้นจริง) 
 9.1 ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) 
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................  
 9.2 ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

**ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ทีเ่กิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ 

10.งบประมาณ 
 10.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด  จำนวน.......................................บาท 
 10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน..................................................บาท 

11. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 11.1  ปัญหา  อุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 



 11.2  ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................ ......................................
................................................................................................................... ........................................................... 

12. ผู้รายงาน..........................................................................ตำแหน่ง
............................................................... 
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร.......................................E-mail: …………………………………. 

13. วันที่รายงาน  ณ  วันที่..............................เดือน..........................................พ.ศ
........................................... 

แบบประเมินผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and Transparency   Assessment : ITA) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
------------------------------------ 

ตัวช้ีวัดที่  9 เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จ านวน ๒๙ ข้อ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  

o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน  
เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

1. นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

2. นายน่านนที คำมี 

๒ ข้อมูล

ผู้บริหาร 

o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบัน) 

o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน 
ข้อสังเกต 

 - รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติของผู้บริหารด้วย  

 - หากต าแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า “ต าแหน่งว่าง”  
  

1. นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

2. นายน่านนที คำมี 

3. น.ส.จิรารัตน์ รัตนบุรัมย์ 

๓ อ านาจ

หน้าที่ 

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อสังเกต 

1. นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

2. นายน่านนที คำมี 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

 - เปลี่ยนหัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จากเดิม “อ านาจและหน้าที่” เป็น 

“หน้าที่และอ านาจ”  

 - ควรสรุปหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานไว้ด้วย 

3. น.ส.จิรารัตน์ รัตนบุรัมย์ 

๔ แผนยุทธ 
ศาสตร์
หรือ แผน 
พัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(แผนการด าเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงาน) 
 
ข้อสังเกต 

 - ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย 
 - ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย 

1.นางนัยนา  รัตนแสง 

2.นางสุมาลี  ลำเพย 

๕ ข้อมูลการ
ติดต่อ  
 

 

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ข้อสังเกต 

 - ต้องมีข้อมูลทั้ง ๕ หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 - อาจเพิ่มแผนที่ Google Map 

1. นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

2. นายน่านนที คำมี 

3. น.ส.อุชนีย์  ภูยาแพทย์ 

๖ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  
 

 

 o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

ข้อสังเกต 

 - อาจท าเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 - ควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน 

1.นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

2.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 

3.นายน่านนที  คำมี 

๗ ข่าว
ประชาสัม

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  

1.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

พันธ์  
 

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ควรท าเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 - ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน  
 - แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน 

2.นายน่านนที  คำมี 

3.น.ส.อุชนีย์  ภูยาแพทย์ 

๘ ช่องทาง 
การ
สอบถาม 
(Q&A)  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้  
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็น
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม – ตอบ 
เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 

 - ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two – way 
communication) ใน Web broad หรือกล่องข้อความ 
 - ควรมีค าอธิบายข้อก าหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์ 

1.นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

2.นายน่านนที คำมี 

3.นายชัยมงคล กล้าขยัน 

๙ การใช้สื่อ 
สังคม
ออนไลน์ 
(Social 
Network)  
 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ข้อสังเกต 

 - ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1.นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

2.นายน่านนที  คำมี 

3.นายชัยมงคล  กล้าขยัน 

๑๐ แผน
ด าเนินงาน
ประจ าปี  
 

 

 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  
(แผนการด าเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ี
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 

 - ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย 

1.นางนัยนา  รัตนแสง 

2.นางสุมาลี  ลำเพย 

3.น.ส.กิ่งกาญจน์  สุทธิประภา                

4.น.ส.ภิชญาพร  โถนารัตน์ 

 

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

๑๑ รายงาน 
การก ากับ
ติดตาม 
การ
ด าเนินงาน
ประจ าปี  
รอบ ๖ 
เดือน  

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๑”, “แบบ สงป. ๓๐๒” 
และ “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”) 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า 
การด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

1.นางนัยนา  รัตนแสง 

2.นางสุมาลี  ลำเพย 

3.น.ส.กิ่งกาญจน์   สุทธิประภา                

4.น.ส.ภิชญาพร  โถนารัตน์ 

๑๒ รายงานผล 
การ
ด าเนินงาน
ประจ าปี  
 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

1.นางนัยนา  รัตนแสง 

2.นางสุมาลี  ลำเพย 

3.น.ส.กิ่งกาญจน์   สุทธิประภา                

4.น.ส.ภิชญาพร  โถนารัตน์ 

๑๓ คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด

ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอน 

การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

ข้อสังเกต 

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายรวมถึง  

คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ปฏิบัติงานจริง 

 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่หมายรวมถึง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ. และค าสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงาน 

ทุกกลุ่มในสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน 
2.นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

3.นายชัยมงคล  กล้าขยัน 
4. นายน่านนที   คำมี 

๑๔ แผนการใช้
จ่ายงบ 
ประมาณ
ประจ าปี  

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  
(แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  

1.นางรุจิรา  พิมพิไสย 

2.นางนัยนา  รัตนแสง 

3.นางสุมาลี  ลำเพย 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

 o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 

 - ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมา
จากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร 
 - ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี” ปรากฏในภาคผนวก 

๑๕ รายงาน 
การก ากับ 
ติดตาม 
การใช้จ่าย 
งบประมา
ณประจ าปี  
รอบ ๖ 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”) 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

1.นางรุจิรา  พิมพิไสย 

2.นางนัยนา  รัตนแสง 

3.นางสุมาลี  ลำเพย 

๑๖ รายงานผล 
การใช้จ่าย 
งบ 
ประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตามแบบ สงป. ๓๐๑ และ แบบ สงป. ๓๐๒          
ในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น 
 o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

1.นางรุจิรา  พิมพิไสย 

2.นางนัยนา  รัตนแสง 

3.นางสุมาลี  ลำเพย 

๑๗ แผนการ
จัดซื้อจัด
จ้างหรือ
แผนการ
จัดหาพัสดุ  
 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ      ที่
หน่วยงานได้รับการจัดสรร)   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

1.นางรัตนา  เนตรทัศน์ 

2.นายธีรเดช  รัตนเมือง 

3.น.ส.ยุภาภรณ์  ถนอมสมบัติ 

4.น.ส.จิราภา  จันทขันธ์ 

๑๘ ประกาศ
ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ  
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

1.นางรัตนา  เนตรทัศน์ 

2.นายธีรเดช  รัตนเมือง 

3.น.ส.ยุภาภรณ์  ถนอมสมบัติ 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

หรือ 
การจัดหา
พัสดุ 

 4.น.ส.จิราภา  จันทขันธ์ 

๑๙ สรุปผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง
หรือ 
การจัดหา
พัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน”  
(แบบ สขร. ๑)   
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 เป็นต้น  
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจ าทุกเดือน 
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”)   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต  

 - ควรจัดท าข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - ตัวอย่าง “แบบ สขร. ๑” ปรากฏในภาคผนวก 

1.นางรัตนา  เนตรทัศน์ 

2.นายธีรเดช  รัตนเมือง 

3.น.ส.ยุภาภรณ์  ถนอมสมบัติ 

4.น.ส.จิราภา  จันทขันธ์ 

๒๐ รายงานผล 

การจัดซื้อ 

จัดจ้าง

หรือ 

การจัดหา

พัสดุ

ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลา
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ข้อสังเกต 

- ตัวอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี” 

ปรากฏในภาคผนวก 

1.นางรัตนา  เนตรทัศน์ 

2.นายธีรเดช  รัตนเมือง 

3.น.ส.ยุภาภรณ์  ถนอมสมบัติ 

4.น.ส.จิราภา  จันทขันธ์ 

๒๑ นโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากร

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  

1.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

2.น.ส.น้ำทิพย์  คชศร 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

บุคคล  
 

o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ข้อสังเกต 

 - หน่วยงานสามารถน านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการข้ึนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

3. นางณัชชานันท์  โพษิตพุทธินันท์ 

4.น.ส.พชรมน  สีลุนทอง 

5. นายอานนท์  ชัยรินทร์ 

๒๒ การ
ด าเนินการ
ตาม
นโยบาย
การบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล   

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑ 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ข้อสังเกต 

 - ควรแสดงให้เห็นถึงการน านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการด าเนินการ
ดังกล่าว 
 

1.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

2.น.ส.น้ำทิพย์  คชศร 

3. นางณัชชานันท์  โพษิตพุทธินันท์ 

4.น.ส.พชรมน  สีลุนทอง 

5. นายอานนท์  ชัยรินทร์ 

๒๓ หลักเกณฑ์ 
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล  

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 

1.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

2.น.ส.น้ำทิพย์  คชศร 

3. นางณัชชานันท์  โพษิตพุทธินันท์ 

4.น.ส.พชรมน  สีลุนทอง 

5. นายอานนท์  ชัยรินทร์ 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

 - ต้องน าหลักเกณฑ์ครบทั้ง ๕ เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

๒๔ รายงานผล 
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล
ประจ าปี 

o แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ ๒๒) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ข้อสังเกต 

 - หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ 

1.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

2.น.ส.น้ำทิพย์  คชศร 

3. นางณัชชานันท์  โพษิตพุทธินันท์ 

4.น.ส.พชรมน  สีลุนทอง 

5. นายอานนท์  ชัยรินทร์ 

๒๕ แนวปฏิบัติ 
การจัดการ 
เรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ 
ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ 
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น  
o เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - เป็นคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอาจน า 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง 

การด าเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 - การด าเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ปรากฏในภาคผนวก 
 

1.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

2.นางนัฐธนานันท์  นาอุ่นเรือน 

3.นายอานนท์  ชัยรินทร์ 

๒๖ ช่องทาง
แจ้งเรื่อง

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทาง

1.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

ร้องเรียน
การทุจริต
และ
ประพฤติ 
มิชอบ 
 

 

 

ออนไลน์ (เป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่าน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ”) 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการน าข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทาง
ดังกล่าวไปด าเนินการอย่างไร และมีผลการด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 
 - หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” 
 

2.นางนัฐธนานันท์  นาอุ่นเรือน 

3.นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

4.นายน่านนที  คำมี 

๒๗ ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
และ
ประพฤติ 
มิชอบ
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจาก
ทุกช่องทาง)  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวน  
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น  
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”)  
o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่ประเมิน 
 - กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผยข้อมูล 
ด้วยการระบุจ านวน ๐ 

1.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

2.นางนัฐธนานันท์  นาอุ่นเรือน 

3.นายอานนท์ ชัยรินทร์ 

 

๒๘ ช่องทาง 
การรับฟัง 
ความ
คิดเห็น  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน 
ทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่าน
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น”) 
o สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ข้อสังเกต 
 - บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น ” หรือ 

1.นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน 

2.นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

3.นายชัยมงคล  กล้าขยัน 

4.นายน่านนที  คำมี 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้รับผิดชอบ 

“กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละกระทู้อยู่
เสมอ 
 - ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นแล้ว 

๒๙ การเปิด
โอกาสให้
เกิด 
การมีส่วน
ร่วม  
 

 o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  

ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ 
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 

- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กับหน่วยงาน 

- ควรมีการก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือหนังสือ หรือ

ประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

อย่างไร 

- การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้าข่าย
เจตนารมณ์ของข้อค าถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์กฎหมาย 

1.นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน 

2.นายศาสตรา  ดอนโอฬาร 

3.นายชัยมงคล  กล้าขยัน 

4.นายน่านนที  คำมี 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกนัการทุจริต จ านวน ๑๐ ข้อ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

๓๐ เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร  
 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดท า 
เป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ 
ข้อสังเกต 
 - หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดในช่วงระยะเวลาการประเมินฯ 
หน่วยงานจะต้องจัดท าประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่ของผู้บริหารสูงสุด

1.นางนัฐธนานันท์   
นาอุ่นเรือน 

2.นายน่านนที   คำมี 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

คนปัจจุบันของหน่วยงาน 

๓๑ การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  
 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการประชุม 
ที่ผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

1.นางนัฐธนานันท์  นาอุ่นเรือน 

2.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 

3.น.ส.อุชนีย์  ภูยาแพทย์ 

4.นายน่านนที   คำมี 

๓๒ การประเมิน 
ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจ าปี  
 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ข้อสังเกต 

 - หน่วยงานสามารถน า “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4”  
ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 
 

1.น.ส.จีระวรรณ บุตรศาสตร์ 

2.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

3. นายอานนท์  ชัยรินทร์ 

๓๓ การด าเนินการ 
เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง 
การทุจริต  
 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๒  

1.น.ส.จีระวรรณ บุตรศาสตร์ 

2.นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงษ์ 

3. นายอานนท์  ชัยรินทร์ 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

 

 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 

 - หน่วยงานสามารถน าข้อมูลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานตามที่ได้รายงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตาม “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4”  
ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

๓๔ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร  

 o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงาน

อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเก่ียวกับ 
การส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น 

1.นางนัฐธนานันท์   
นาอุ่นเรือน 
2. นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง 
3. นายชุมพล  นิยมวรรณ 
4.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 
5.นายอุเทน  ราทะวงศ์ 

๓๕ แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 
การทุจริต  
 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 

 - หน่วยงานสามารถน า “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ที่ปรากฏข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 
 

1.นางนัฐธนานันท์  
นาอุ่นเรือน 

2.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 

3.น.ส.อุชนีย์  ภูยาแพทย์ 

4.นายน่านนที  คำมี 

๓๖ รายงาน o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 1.นางนัฐธนานันท์ 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับ 
ติดตาม 
การด าเนินการ 
ป้องกัน 
การทุจริต 
ประจ าปี  
รอบ ๖ เดือน 
 

การทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รอบ ๖ เดือน)  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 

 - หน่วยงานสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามที่ได้รายงานส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตาม “แบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 
 

   นาอุ่นเรือน 

2.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 

3.น.ส.อุชนีย์  ภูยาแพทย์ 

4.นายน่านนที  คำมี 

๓๗ รายงานผล 
การด าเนินการ
ป้องกัน                      
การทุจริต
ประจ าปี  

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 - หน่วยงานสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามท่ีได้รายงานส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

1.นางนัฐธนานันท์ 
 นาอุ่นเรือน 

2.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 

3.น.ส.อุชนีย์  ภูยาแพทย์ 

4.นายน่านนที  คำมี 

๓๘ มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรม และ 
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

1.นางนัฐธนานันท์   
   นาอุ่นเรือน 
2. นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง 
3. นายชุมพล  นิยมวรรณ 

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

หนว่ยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่ 
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
ข้อสังเกต 

 - กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ให้จัดท าเป็นมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

4.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 
5.นายอุเทน  ราทะวงศ์ 

๓๙ การด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริม

คุณธรรม และ

ความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.นางนัฐธนานันท์   
นาอุ่นเรือน 
2. นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง 
3. นายชุมพล  นิยมวรรณ 
4.น.ส.จิรารัตน์  รัตนบุรัมย์ 
5.นายอุเทน  ราทะวงศ์ 
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