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ค าน า 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและ
ทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส  
และเป็นธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม  
ที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ือจะได้
ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (ส าหรับ
แบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 

ขอขอบคุณคณะที่ ปรึกษาและคณะท างานทุกท่ านที่ มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน                     
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์                 
ไว้  ณ โอกาสนี้ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    
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สารบัญ 
รายการ               หน้า 

ค าน า                                                                                                                                
สารบัญ                                                                                                                   
สรุปผลการด าเนินงาน                   
บทที่ 1 บทน า           1 
           ความเป็นมาและความส าคัญ        1 
 วัตถุประสงค์          1 
 เป้าหมาย          2 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ         2 
บทที่ 2 วิธีการด าเนินงาน          3 
 จุดมุ่งหมายการด าเนินงาน        3 
 การด าเนินการ          3 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการด าเนินงาน       5 
 บทที่ 3 ผลการด าเนินงาน         6
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ        6 
บทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ           17 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ    17 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ปัญหาและอุปสรรค         1๘ 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ    ๑๙ 
 ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ปัญหาและอุปสรรค         ๒๐ 
 
รายช่ือคณะท างาน                   ๒๑ 
ภาคผนวก           ๒๒ 

- ภาคผนวก ก 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลส านักงานเขตสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- ภาคผนวก ข 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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- ภาคผนวก ค 
ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ดูแล จัดเก็บข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ดูแล จัดเก็บข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

บันทึกขอตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งในระดับนโยบาย
และในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ท างานให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่น้อยกว่า  50 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้               
ส่วนเสียภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน                    
9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  
 

   ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.39 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100.00 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด 
10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 43.75 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดังนี้ 

 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.59 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.83 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.78 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.34 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA 
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   ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.30 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100.00 ซึ่งอยู่ใน 

ระดับ AA 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.79 ซึ่งอยู่ในระดับ 

AA 
  ตัวชี้ วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100.00          
ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.85 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.75 ซึ่งอยู่ใน               
ระดับ F 

    
  2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
   2.1 ด้านบุคลากร 
   1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่น ามาประกอบการตอบแบบส ารวจ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดูแลระบบข้อมูลเว็บไซต์ และเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ ท าให้ไม่มีความพร้อมในการ
รับการประเมิน  ITA Online ในด้ านการตอบแบบส ารวจ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 
   2.2 ด้านเทคนิค 
   1) ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT  
   2) การปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท าให้             
ไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์มีปริมาณน้อย 

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 3.1 ด้านบุคลากร 
      1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลในการตอบแบส ารวจ OIT 

ผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference  
      2) อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online เกี่ยวกับการตอบแบบส ารวจ 

OIT แก่ผู้รับผิดชอบใหม่ที่ดูแลระบบข้อมูลเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่ และประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
และข้ันตอนการประเมิน 
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       3.2 ด้านเทคนิค 
      1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน

ระบบ ITA Online ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
      2) ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2              

ให้พร้อมใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
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บทท่ี ๑   

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)                       
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”             
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน               
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน              
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ             
ธรรมาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียน
สุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเ รียน
สุจริต 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือเป็นไปตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล              
ในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                
จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลส านักงานเขตสุจริตขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัด ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน            

และการด าเนินชีวิต 
2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาส เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์              

และปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาให้สูงขึ้น 
 4 เพ่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ร้อยละ 85       
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เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

       1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2             
จ านวน 80 คน 

       2. ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัด                    จ านวน   262  คน 

3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล    จ านวน   135  คน 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
       1.บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีทักษะกระบวนการคิด            
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
       2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ                     
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทีสู่งขึ้น 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงานสู่เขตสุจริต  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ออนไลน์ มีระดับสูงขึ้น  
3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา ร้อยละ 85  
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บทท่ี  ๒ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

จุดมุ่งหมำยกำรด ำเนินงำน 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษา
ข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก
ตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 
 กำรด ำเนินกำร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินการสร้างตระหนักรู้ถึงการสร้าง
จิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านกิจกรรมตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลส านักงานเขตสุจริต 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมส ำคัญ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

  

 

 

 
2 

 

3 
 

4 

 

 

 
 

 

5 

 

กิจกรรมเสริสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนักรู้             
ในการป้องกันการทุจริต 
กิจกรรมที่ 2 การสรา้งและพัฒนาเครือข่าย
พร้อมระบบบริการทีส่่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมด าเนินการป้องกันและตอ่ต้านการ
ทุจริต 

กิจกรรมที่ 3 การปลูกจิตส านึกส านึกการเป็น
พลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจรติ 

กจิกรรมที่ 4 กิจกรรมเสรมิสร้างการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 

กิจกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมิน  
ITA Online 

 

กิจกรรมกำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนใน
สังกัดเพ่ือรองรับกำรประเมิน ITA 

 

กิจกรรมกำรประเมิน ITA ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะหผ์ลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมทบทวนนโยบายและ
มาตรการป้องกันการทุจรติ 

 

กิจกรรมกำรประเมิน ITA สถำนศึกษำ
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

 

พฤษภาคม -กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 
 

พฤษภาคม -กันยายน 2563 

 

พฤษภาคม -กันยายน 2563 
 

พฤษภาคม -กันยายน 2563 

 

 

 

 

พฤษภาคม -กันยายน 2563 

นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว และคณะ 

 

 

 

 

 
 

 

นางศุภลักษณ์  ไปนาน และคณะ 

 

นางศุภลักษณ์  ไปนาน และคณะ 
 

นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว และคณะ 

 

 

 
 

นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว และคณะ 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่  2  ประชุมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรให้โรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบล จ านวน 45 โรงเรยีน  เพื่อใช้ใน
การเรยีมความพร้อมในการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ระดบัเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมที่ 4 ประมวลผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและระเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

6.1 ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัด 
      ปฏิบัติงานด้วยความโปรง่ใสตรวจสอบได้  
6.2 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีผลการประเมิน 
      คุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
      ด าเนินงานของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ออนไลน์ มีระดับที่สูงขึ้น 
6.3. โรงเรียนคุณภาพประจ าตล มีผลการ 
       ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ในการ ด าเนินงานของสถานศึกษา 
       ออนไลน์ ร้อยละ 85 

- สังเกต   
- สอบถาม 
 
 
  
 
 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินผล   
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

บทท่ี 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลส านักงานเขตสุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 นี้ มีผลการด าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1.1 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                    การศึกษาออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
                   ข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

กลุ่มเป้ำหมำย  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 

และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 350 คน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  2 ด าเนินการสร้างตระหนักรู้ถึงการสร้าง

จิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1.1 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563   
2. ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
3. แจ้งประกาศเจตจ านงสุจิตและนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานให้โรงเรียน 

ในสังกัดทราบ  ในช่องทางระบบงาน My office และ Social Network 
ภำพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

  กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
  ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขต 
 
 

                                     ภำพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ       
แก่ข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ด าเนินการอบรมปลุกจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมสายทอง
สายธารธรรม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดจ านวน 350 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจากอัยการธัญบุรี คือ นำยสุเทพ  เยี่ยมศิริ  ต าแหน่ง อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด  
ปฏิบัติราชการส านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี  การบรรยาย เรื่อง ข้าราชครูกับการปฏิบัติตนมิให้สุ่มเสี่ยงต่อการ
กระท าผิดกฎหมาย และ นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2        
การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ภำพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมิน ITA Online 

ในการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา เป็นการประเมินแบบ Online ดังนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียม
บุคลากร เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะผู้ประเมินและผู้ดูแลระบบ ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ เขตพ้ืนที่ และผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA Online ดังนี้ 

       กิจกรรมที่ 2.1 อบรมการใช้โปรแกรม google Apps g-suite for education เพ่ือจัดท า 
                             แบบทดสอบออนไลน์ ให้กับบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 2.2 อบรมพัฒนาเครือข่ายส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายในสถานศึกษา เพื่อรองรับ 
                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 2.2 การจัดท าเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด เพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและ 
                   ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

กลุ่มเป้ำหมำย  
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  80  คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู    จ านวน 150 คน 
3. ผู้รับผิดชอบระบบ ICT ของสถานศึกษา จ านวน 262  คน 

 

กำรด ำเนินงำน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาเครือข่าย

ส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการขยายเครือข่ายการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลที่ได้จากจัดกิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online ในครั้งนี้  
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายผู้ดูแลระบบเครือข่ายในสถานศึกษา 
2.สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเว็บไซต์ และการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์               

ของสถานศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
3.สถานศึกษามีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

ภำพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพ่ือรองรับการใช้งานในยุคปัจจุบันคือยุคของสังคมสารสนเทศ หรือยุคของสังคมข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ซึ่งในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการประเมินผ่าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย  ความสมบูรณ์และรองรับการใช้งานอย่างประสิทธิภาพของเว็บไซต์หลักของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 

ผลกำรด ำเนินกำร 
เว็บไซต์เดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ใหม่ 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมทบทวนนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต 
 

กลุ่มเป้ำหมำย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม                  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 

กำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมวิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
โดยด าเนินการประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินการ หาแนวทางในด าเนินงาน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน ยกระดับให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่มีผลการประเมินฯที่สูงขึ้น  

 

กำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 2 
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2            

เป็นประธานการประชุมทบทวนนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุม  
เตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้  ได้ร่วมกับ
คณะกรรมการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดท านโยบาย
และมาตรการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลที่ได้จากจัดกิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในครั้งนี้  
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีการก าหนดนโยบายและมาตรการ

ในป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.มีแนวทางในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน/จุดแข็ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

 
ภำพกิจกรรมท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพกิจกรรมท่ี 1 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรที ่5  กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบออนไลน์  
โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ3. เว็บไซต์สถานศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประเมิน ITA Online ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
กลุ่มเป้ำหมำย  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน 90 คน 

2. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   จ านวน   45  คน 
 

กำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินการจัดประชุมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจแก่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเกี่ยวกับการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม มีผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เข้าร่วมประชุม จ านวน 90 คน  

นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการความ
เป็นมาและความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
พร้อมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการประเมิน ITA Online  

นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT), การแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT 

นายนันทวัฒน์  ดวงภมร ให้ความรู้ในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลที่ใช้ตอบแต่ละ
ตัวชี้วัดในเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

กำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ 2 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 o. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                

เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง                   
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 45 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ 
เขต 2 โดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 45 โรงเรียน เข้าร่วมลงนามโดยพร้อมเพรียงกัน  

 

ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน ITA Online เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน ยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต                 
และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง เพ่ือให้โรงเรียนได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล                    
แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว                 
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้น ากล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลที่ได้จากจัดกิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online ในครั้งนี้  
1.ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
3.ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และ
ประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ในหน่วยงาน 

4.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ระดับ              
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 85% ของโรงเรียนที่เข้า
รับการประเมิน  
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ภำพกิจกรรมที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพกิจกรรมที่ 2 
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

บทท่ี  ๔ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลส านักงานเขตสุจริต ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 งบประมาณในการด าเนินการทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 245,000 บาท โดยเป็นการบูรณาการณ์ในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม สรุปผล
การด าเนินการดังนี้  
 1.กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.39 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัดที่ 8  กำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100.00 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 43.75 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.59 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.83 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.78 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.34 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.30 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ AA 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100.00 ซึ่งอยู่ใน 

ระดับ AA 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.79 ซึ่งอยู่ในระดับ 

AA 
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  ตัวชี้ วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100.00          
ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.85 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.75 ซึ่งอยู่ใน               
ระดับ F 

    
  ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
    1 ด้ำนบุคลำกร 
   1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่น ามาประกอบการตอบแบบส ารวจ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดูแลระบบข้อมูลเว็บไซต์ และเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ ท าให้ไม่มีความพร้อมในการ
รับการประเมิน  ITA Online ในด้ านการตอบแบบส ารวจ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 
     2 ด้ำนเทคนิค 
   1) ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT  
   2) การปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท าให้ไม่
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์มีปริมาณน้อย 
 

ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

ด้ำนบุคลำกร 
 1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลในการตอบแบส ารวจ OIT           

ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference  
 2) อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online เกี่ยวกับการตอบแบบส ารวจ OIT 

แก่ผู้รับผิดชอบใหม่ที่ดูแลระบบข้อมูลเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่ และประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมิน 
   ด้ำนเทคนิค 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ 
ITA Online ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 

2) ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ให้พร้อม
ใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
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   ๒.กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 45 แห่ง สรุปผลกำรประเมินฯ ดังนี้ 
 

 สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมระดับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่
ในระดับ B โดย ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่   ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.17 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า
กว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 46.67 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ จ ำแนก
เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที  ไดค้ะแนนเท่ากับ 99.17   ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน   ได้คะแนนเท่ากับ 99.03  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.84 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.72 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.46 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.44 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.86 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.68 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 56.16 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 46.67   ซึ่งอยู่ในระดับ F 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ จ านวน  
45 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ AA จ านวน 4 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 8.89 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ ในระดับ A จ านวน  14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.11 
สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ C จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ านวน 7 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 15.56 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ านวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ - และสถานศึกษาที่
มีผลคะแนนอยู่ในระดับ F จ านวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ - 
  

อภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยภาพรวม
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.58 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับ B ซึ่งถือเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก  
 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูง เนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่ก าหนดไว้  
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  สถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ า ส่วนหนึ่งเนื่องจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ท าให้สถานศึกษาบาง
แห่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมินท าให้ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตามข้อพิจารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้
คะแนนในรายการดังกล่าว  
 

ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  
 ด้ำนบุคลำกร 
  1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่ง ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 

2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาท าให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online  
 ด้ำนเทคนิค 
  ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที่ 

 

ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
 ด้ำนบุคลำกร 

1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference  
2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย

กระบวนการขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
และข้ันตอนการประเมิน 
 ด้ำนเทคนิค 
  ๑) ที่ปรึกษาการประเมิน และ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online  
  ๒) ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
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                                             รำยชื่อคณะท ำงำน 

ที่ปรึกษำ 
1.นายมนัส  เจียมภูเขียว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

2.นางจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

3.นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

4.นายวิจิตร  นารอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

4.นายโกละเม็ด วรรณพิมม์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 

คณะท ำงำนติดตำมและให้ค ำปรึกษำในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

1.นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

2.นายอาทิตย์ อุทธตรี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

3.นายเชษฐา พลธรรม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประมวลผลการจัดการศึกษา 

4.นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

5.นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

6.นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

7.นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

8.นางสรินทรา ประยงค์เพชร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.นางศุภลักษณ์  ไปนาน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  

    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

10.นางสาวสุนิษา นามวิจิตร นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

ผู้จัดท ำ 
นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว       นักทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
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ภำคผนวก ก 
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แผนปฏิบัติการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

    

 

 

 

 



ก 
 

ค าน า 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก 
ให้มวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1               
บทน า น าเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 
น าเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 
  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่ างๆ เห็นพ้อง 
กันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ  
อย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญ  
ล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและ 
พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิ มและมีอิทธิพล 
ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุ 
ที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล  
ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน  
ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลง 
เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมี
ปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริม 
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การเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่
สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คื อ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน 
การทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ 
มีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  
เพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรับโครงสร้ างประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ 
“สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความส าคัญ  
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการน าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มาขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ 
การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก
ที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
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โครงสร้างการบริหารงาน 

ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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เป้าประสงค์หลัก 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ                
มีประสิทธิภาพ มีผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลาย 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติ 

5. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 

6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

7. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

8. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้   ในศตวรรษท่ี 21 

9. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

10.ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยมพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ประเด็นกลยุทธ ์

          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

                   กลยุทธ์ที่ 1.1 : สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

                   กลยุทธ์ที่ 1.2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

                   กลยุทธ์ที่ 1.3 : ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

                   กลยุทธ์ที่ 1.4 : พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

                   กลยุทธ์ที่ 1.5 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                   กลยุทธ์ที่ 2.1 : ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษา 

                   กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 

                   กลยุทธ์ที่ 3.1 : เสริมสร้างสถานศึกษาเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 

  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสุ่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

                   กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

         กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
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1. ที่ตั้งส านักงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 333 หมู่ 4 บ้านโนนทรายค า 

ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จงัหวัดชัยภูมิ 36110  โทรศัพท์ 0-4486-1930-2  โทรสาร 0-4486-1303 
email : cpm2@chaiyaphum2.go.th   เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum2.go.th 
มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ                   
อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และ อ าเภอคอนสาร 
 

แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
2. ภาษา 
 
    ภาษาไทยกลาง         หรือภาษาราชการ ข้าราชการ/พ่อค้า/นักธุรกิจ ใช้ภาษากลางเป็นหลัก 
 
    ภาษาถ่ิน          จังหวัดชัยภูมิมีการใช้ภาษาถิ่นของประชาชนส่วนใหญ่ 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

mailto:cpm2@chaiyaphum2.go.th
http://www.chaiyaphum2.go.th/
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชันยภูมิ เขต 2 มีปริมำณงำนในควำมรับผิดชอบที่ประกอบด้วย 
หน่วยงำน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ดังนี้ 

 
 

ล ำดับที่ 
 

รำยกำร 
 

จ ำนวน /หน่วย 

1 กลุ่มงำน/หน่วยงำนในส ำนักงำนเขต 10 กลุ่ม/หน่วย 

2 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 

- จ ำนวนโรงเรียนในสังกัด            260  โรงเรียน 

- จ ำนวนโรงเรียนสำขำ                    2  โรงเรียน  
 

262 โรงเรียน 

3 จ ำนวนนักเรียนในสังกัด 
- ระดับก่อนประถมศึกษำ                               6,240  คน              
- ระดับประถมศึกษำ                                  23,264  คน 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                            3,035  คน 
- ระดับมัธยมศึกษตอนปลำย                               57  คน 

 

32,596  คน 

4 จ ำนวนบุคลำกรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
- ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                                     1   คน 
- รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                               3   คน 
- เจ้ำหน้ำที ่                                                 61   คน 
- พนักงำนรำชกำร                                            1   คน 
- ลูกจ้ำงประจ ำ                                                3   คน 
- ลูกจ้ำงชั่วครำว                                               5  คน 
- พนักงำนท ำควำมสะอำด                                    2  คน 
- ยำม                                                            2  คน 

 

     78 คน 

5 ข้ำรำชกำรครู /พนักงำนรำชกำร /ลูกจ้ำงชั่วครำว 
- จ ำนวนข้ำรำชกำรครู 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                                 249 คน                                       
 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                                6  คน 
 ครูผู้สอน                                             2,162 คน 

- พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ โรงเรียน 
 พนักงำนรำชกำร                                       112 คน 
 ลูกเจ้ำประจ ำ                                             88 คน 

 

 
2,417  คน 

 
 
 

200  คน 
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การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้าน
การทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรมบริษัท 
สร้างการดี กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น 
กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) โดยรับการประเมินจาก ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 

1. การเตรียมการ 
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ผู้รับผิดขอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความช านาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือบูรณา
การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทนจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด  

1.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม 
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2. การปฏิบัติ 
 2.1 ด าเนินการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.3 ขยายผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) จากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. ติดตามการด าเนินโครงการ 
 3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการด าเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินโครงการ 
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 

เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

http://www.uprightschool.net/
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 การจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 นิทรรศการแสดงการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ห้องเรียน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)  

โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 
เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแข่งขันในกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ได้รังวัล 
ชมเชย  
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่ องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน  
การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ  จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 88.11 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ          
ได้คะแนนสูงสุด 98.21 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต            
ได้คะแนน 72.32 คะแนน 
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1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 79.44 - - 
2559 88.25 เพ่ิมข้ึน +8.81  
2560 87.28 ลดลง - 0.97 
2561 86.12 ลดลง - 1.16 
2562 88.11 เพ่ิมข้ึน +1.99  

 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.21 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.21 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 97.68 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.32 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.56 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 91.88 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.27 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.62 B ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 92.92 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 72.32 C ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น                   
(มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้
 3. การใช้อ านาจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน 
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ  
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด 
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง  
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุ จริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย 

3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทาง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน 
ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

สาระส าคัญทั้ง 5 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อ 
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
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อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเปน็ประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
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 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
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 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต  เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่ าง  ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า

กว่า  73 
คะแนน 
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4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ด ขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการ สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน  
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่  
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  
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อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ  
การทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และ การปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริ ต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
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ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมือง 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่  
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เ อ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

 

 

 



27 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึน้ไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต  
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินคด ี 

2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  โดย
การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต ให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ กี่ ยวข้องกับการทุจ ริ ตและประพ ฤติมิ ชอบ  การปรับปรุ งขั้ นตอนการด า เนินการ 
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 
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3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง  ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 4  
ของจ านวนคดีที่

ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 3 
ของจ านวนคดีที่

ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 2  
ของจ านวนคดีที่

ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 1 
ของจ านวนคดีที่

ส่งฟ้อง 
  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ในยุทธศาสตร์นี้   
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง  ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้   
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มี
ความสมานฉันท ์(Harmony)  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 

ที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 

ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 

เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตผุล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  

การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ  

มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่  

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล  

มีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 

เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง

1.1 ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.2 ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.2 การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย  (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน  ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 

มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่ งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต 

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย 

(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย  (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย  (Policy Decision) 

ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 

ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี  

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 

โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
4.2 ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ ง เน้น  

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ 

ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 

(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริต 

จะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 

และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
 



44 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กิจกรรม บูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

หน่วยงำน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามก ารทุจริต 
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน                
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต  
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน   32.596    คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

     จ านวน    2,417     คน 
3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จ านวน   262       โรงเรียน 
ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน        1 โรง 
 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน      27 โรง 
 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน      54 โรง 
 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน      78 โรง 
 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน    102 โรง 
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5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2563 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการต่อต้านการ
ทุจริต  
 

คน 100 5,000 
 

        กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้น า
ในการต่อต้านการทุจริต  
 
 

คน 100 5,000  
 

       กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานบริษัท         
สร้างการดี สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนทีด่ าเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการบริษัทสร้างการ 
และค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดย
แบ่งปันผลก าไรในการท า
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ 

โรงเรียน 10 5,000 
 

        กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คน
ดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต             
มีจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจรติ อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ 
 

คน 500 5,000 
 

        กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จ านวนโรงเรยีนที่ด าเนิน
กิจกรรมสร้างจติส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 
 

โรงเรียน 5 5,000 
 

        กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อภาพยนตร์
สั้น เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่สังคม 
 

ผลงาน 1 5,000   
 

      กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่น าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

โรงเรียน 262 15,000          กลุ่ม นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการจัดการเรยีนการสอน
โดยการใช้หลักสตูรต้านทจุริต
ศึกษาและสามารถน าไปปรับ  
ใช้ในโรงเรียนได ้
 

โรงเรียน 262 15,000        
 

 กลุ่ม นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 

9. การติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่น า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการสรา้งความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน 
การทุจริต มคี่านิยมร่วม            
ต้านทุจริต มจีิตส านึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 

ร้อยละ 100 10,000  
 

    
 

  กลุ่ม นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรยีนที ่
มีการยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานการบรหิารโรงเรยีน
ด้วยความโปร่งใส และ 
มีการพัฒนานักเรยีนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต  
 

โรงเรียน 5 10,000 
 

        กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรยีน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจรติ   

จ านวนผลงาน/นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการบูรณาการ
และมีความเช่ือมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกดิคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจรติ 
 

ผลงาน 
 

80 10,000     
 

    กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จ านวนโรงเรยีนในสังกัด ได้รับ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนนิโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน 80 10,000     
 

    กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านยิมร่วม
ต้านทุจริต มจีิตส านึก
สาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 200,000 
 

        กลุ่ม บริหารงาน
บุคคล 

13.1 กิจกรรมสรา้ง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีคุณลักษณะ 5 ประการ 
ประกอบด้วย ทักษะ
กระบวนการคดิ มีวินัย ซื่อสตัย์
สุจรติ อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจรติทุก
รูปแบบ 
 

ร้อยละ 90 100,000 
 

        กลุ่ม บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

13.2 การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ด าเนินการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 
มีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจรติ 
มีจิตส านึกสาธารณะ  มีวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม             
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม  
 

คน 350 50,000  
 

       กลุ่ม กฎหมาย 
และคด ี

13.3 กิจกรรมปลูกจติส านึก
การพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรม
สุจรติ 
 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม           
มีจิตสาธารณะ ประพฤติตน
เป็นพลเมืองด ีเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีต่อสังคม สู่การเป็นบคุคล
ต้นแบบ  
 
 

ร้อยละ 85 20,000  
 

       กลุ่ม บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
มีความตระหนักรู้ และปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได ้
 

ร้อยละ 85 30,000  
 

       กลุ่ม บริหารงาน
บุคคล 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือการประเมิน 
ITA Online ที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่ม ส่งเสรมิทางไกล 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

15. กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อ
รองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมี
เว็บไซต์ของโรงเรียนทีส่มบรูณ์
เพื่อรองรับการประเมิน ITA 
 
 
 

ร้อยละ 100 15,000  
 

       กลุ่ม ส่งเสรมิทางไกล 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000          กลุ่ม บริหารงาน
บุคคล 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา (ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      กลุ่ม บริหารงาน
บุคคล 

รวม 400,000           

 
 



47 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563 
 
8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด 
 
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 

3. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
 3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้วยวิธีกำรออนไลน์ 
ผ่ำนทำงเว็บไซด์โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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                                       แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น 400,000   
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 400,000  
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

100,000 
  

1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และ
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

30,000 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

5,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

5,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 5,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 

1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 5,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 

1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 5,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 
 

5,000 กลุ่ม ส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 40,000 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 15,000 
กลุ่ม นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 15,000 
กลุ่ม นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 10,000 
กลุ่ม นิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 10,000 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส 10,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 
4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

20,000 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต   10,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 

4.2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 
กลุ่ม ส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

300,000  

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

200,000 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 200,000 
กลุ่ม บริหารงาน

บุคคล 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) 

100,000 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000 กลุ่ม ส่งเสรมิทางไกล 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 15,000 กลุ่ม ส่งเสรมิทางไกล 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร  

6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25,000 
 กลุ่ม บรหิารงาน

บุคคล 

6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000 
  กลุ่ม บริหารงาน

บุคคล 
รวมทั้งสิ้น 400,000  

 
 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ         ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
 

           (นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว)                    (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 

                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
    

   ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 (.........................................) 

 ต าแหน่ง ............................................... 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก ข 







 

 

                                                 
 
 
 
ที่ ศธ 04039/3145                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
        เลขที่ 333 หมู่ 4 บ้ำนโนนทรำยค ำ 
                                                       อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 
 

                 2  ตุลำคม  2563 
 

เรื่อง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์  
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ     จ ำนวน 1 ชุด 
 

   ตำมที่ ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลแบบส ำรวจในช่วงเดือนสิงหำคม – 
กันยำยน  2563 และสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ในช่วงปลำยเดือนกันยำยน ๒๕๖3 นั้น 
 

บัดนี้  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์                
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงขอแจ้งผลกำรประเมิน รำยละเอียดดังสิ่งที่
ส่งมำด้วย เพ่ือให้สถำนศึกษำได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ               
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 และใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อยกระดับธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำต่อไป 

 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  
 
    ขอแสดงควำมนับถือ 

                              

 
  (นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 

                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
                      
 
 
                
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง 
โทร. 0-4486-1931-2 ต่อ 17-18 
โทรสำร 0-4486-1303                 



 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

                             ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment  
        Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

…………………………………………………………….. 
 

ตามที่ ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ต าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน 45 โรงเรียน นั้น 

 

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ านวน 45 โรงเรียน ได้สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 จึงขอประกาศผลคะแนนการประเมินเรียงตามล าดับคะแนน ดังนี้ 

 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือสถำนศึกษำ 
ผลประเมิน ITA 

คะแนน ITA ระดับ 

1 โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วทิยา) 96.63 AA 

2 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 96.35 AA 

3 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 95.74 AA 

4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 95.45 AA 

5 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) 93.63 A 

6 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 93.46 A 

7 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 93.18 A 

8 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 93.06 A 

9 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 91.64 A 

10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 90.66 A 

11 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บ ารุง 90.29 A 

12 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 89.50 A 

13 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 88.60 A 

14 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 88.40 A 
 

/15.โรงเรียน.............. 



 

 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือสถำนศึกษำ 
ผลประเมิน ITA 

คะแนน ITA ระดับ 

15 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 88.26 A 

16 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 87.89 A 

17 โรงเรียนศาลาสามัคคี 87.13 A 

18 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 86.83 A 

19 โรงเรียนบ้านสารจอด 84.72 B 

20 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 84.71 B 

21 โรงเรียนสามสวนวิทยา 84.62 B 

22 โรงเรียนบ้านม่วง 84.49 B 

23 โรงเรียนบ้านหนองปลา 84.18 B 

24 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 82.48 B 

25 โรงเรียนบ้านหนองคัน 79.53 B 

26 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง) 78.84 B 

27 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 77.67 B 

28 โรงเรียนบ้านดงกลาง 75.15 B 

29 โรงเรียนภูมิวิทยา 73.52 C 

30 โรงเรียนบ้านฉนวน 71.17 C 

31 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 69.78 C 

32 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 69.56 C 

33 โรงเรียนบ้านคอนสาร 68.24 C 

34 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 66.52 C 

35 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บ ารุง) 66.45 C 

36 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 65.73 C 

37 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 65.71 C 

38 โรงเรียนเพชรราษฎร์บ ารุง 65.13 C 

39 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 64.71 D 

40 โรงเรียนบ้านห้างสูง 64.61 D 

41 โรงเรียนบ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา) 64.14 D 
 

/41. โรงเรียน.............. 
 



 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือสถำนศึกษำ 
ผลประเมิน ITA 

คะแนน ITA ระดับ 

42 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 63.56 D 

43 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 62.13 D 

44 โรงเรียนบ้านซ ามูลนาก 61.75 D 

45 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 55.31 D 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 



 

 

ภาคผนวก ค 



๑ 
 

  

  

   

  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ที่ 140 / ๒๕63  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลและจัดเก็บข้อมูลพร้อมรำยงำนตัวช้ีวัด กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖3 

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

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส        
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online 
: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยใช้เครื่องมือในกำรประเมิน ๓ แบบ คือ ๑.แบบวัดกำรรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ๒. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ๓.แบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
 เพ่ือให้กำรรับกำรประเมินประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบังเกิด
ประสิทธิผลคุ้มค่ำทุกตัวชี้วัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและจัดเก็บข้อมูลพร้อมรำยงำนตัวชี้วัดกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่ติดตาม ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ทุกตัวชี้วัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  

1. นำยมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปิยะวุฒิ ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมกำร 
4. นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมกำร 
5. นำยเชษฐำ พลธรรม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ   กรรมกำร 
6. นำยอำทิตย์ อุทธตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ  กรรมกำร 
7. นำงวรัญญำภรณ์ เพชรภักดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมกำ ร 
8. นำงนงเยำว์ เลิงนิสสัย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
9. นำงนัฐรียำ ฉัตรรักษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
10. นำยพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
11. นำงสรินทรำ ประยงค์เพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
12. นำงศุภลักษณ์  ไปนำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
13. นำงสำวสุนิษำ นำมวิจิตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
14. นำงสำววิภำพร ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำงสำวขนิษฐำ ฐำนสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำยวรรณพล เหมือนพันธุ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงสำวศรีรุ้ง บุตะเขียว นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำยสำนิต ต่ออ ำนำจ พนักงำนรำชกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
19. นำยนันทวัตน์  ดวงภมร ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
  /2.คณะกรรมกำร................................. 
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๒. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 

  มีหน้ำที่ติดตำม ควบคุม ประสำน ก ำกับ ดูแล ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดทุกตัว  
ประกอบด้วย  

1. นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิภำพร ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรรมกำร 
3. นำงสำวศศิธร พงษ์พิมำย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรรมกำร 
4. นำงสำวขนิษฐำ ฐำนสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรรมกำร 
5. นำงอัมพร เมตตำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรรมกำร 
6. นำงชเนตตี  ช ำนำญ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรรมกำร 
7. นำงธัญญำรัตน์ ประกำยเพชร นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร   กรรรมกำร 
8. นำงสุภำวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร   กรรรมกำร 
9. นำงสำวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร       กรรรมกำรและเลขำนุกร 
10. นำงประไพร ผัดวิเศษ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำยสำนิต  ต่ออ ำนำจ พนักงำนรำชกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำยนันทวัตน์  ดวงภมร      ลูกจ้ำงชั่วครำว         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓. คณะกรรมกำรก ำกับตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
              มีหน้ำที่อ ำนวยกำร ก ำกับ ติดตำม และควบคุม กำรจัดกำรข้อมูลตำมตัวชี้วัดที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
  3.1 ผู้ก ำกับตัวชีวัด กลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  
   1. นำงสำวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
   2. นำงวรัญญำภรณ์  เพชรภกัดี ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร       ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
              3.2 ผู้ก ำกับตวัชี้วัด กลุ่มนโยบำยและแผน 
        1. นำยมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2       ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
        2. นำงนงเยำว์ เลิงนิสสยั ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล
 3.3 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย   
        1 นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
        2. นำงสำววภิำพร ยงเพชร  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
  3.4 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   ประกอบด้วย  
        1. นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ     รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2              ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
        2. นำยเชษฐำ  พลธรรม               ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
  3.5 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
              1. นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ     รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2              ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
        2. นำงนัฐรียำ ฉัตรรักษำ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
 

          /3.6 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด......................... 
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  3.6 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ประกอบด้วย   
        1. นำงสำวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้ก ำกับตัวชีวัด 
        2. นำยอำทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
  3.7 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย   
        1. นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
        2. นำงสรินทรำ ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ         ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
        3.8 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วย   
        1. นำงสำวจุลนิต  เณรสวุรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      ผู้ก ำกับตัวชีวัด 
         2. นำงศุภลักษณ์  ไปนำน            ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ    ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล  
  3.9 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด กลุ่มกฎหมำยและคด ี ประกอบด้วย   
        1. นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
        2. นำงสำวสุนิษำ  นำมวจิิตร ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี             ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
  3.10 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด หน่วยตรวจสอบภำยใน  ประกอบด้วย   
            1. นำยมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2       ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
   2. นำยพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน      ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
 

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
  มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมส่งเอกสำร/ไฟล์งำน
ให้กับนำงสำวศรีรุ้ง  บุตะเขียว เพ่ือตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลลงในเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 (Chaiyaphum2.go.th) ภำยใต้กำรควบคุมและรับรองข้อมูลโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2     
1. ตัวชี้วัด ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 5 ประเด็น 
   ประเด็นที่ 1 ตัวชี้วัดด้ำนข้อมูลพื้นฐำน   ประกอบด้วย  3 ตัวชี้วัด    
   1 ด้ำนข้อมูลพื้นฐำน        ประกอบด้วย   6   ตัวชีว้ัดย่อย    
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O1 โครงสร้ำง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน

รำชกำรของหน่วยงำน   
o ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่ง
ส่วนงำนภำยใน  เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะ
บุคคล เป็นต้น 
 

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

1.นำยสำนิตย์ ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรตัน์ จิตรธร 
 

1.นำงสำวจลุนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 
 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหำร o แสดงรำยนำมของผู้บริหำรของหน่วยงำน  
o ประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย 
ช่องทำงกำรติดต่อ ผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำน และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำร บริหำร
ของหน่วยงำน 

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

1.นำยสำนิตย์ ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรัตน์ จิตรธร 
 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 

/O3 อ านาจหน้าที่.......................... 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O3 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำน

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
นำงชัชรีพร  โพนแพงพำ 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2 นำงวรัญญำภรณ์ 
          เพชรภักดี 
 

O4 แผนยุทธศำสตร์ หรือ 
แผนพัฒนำหน่วยงำน 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะมำกกว่ำ 1 ปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศำสตร์ หรือแนวทำง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุม            
ปี พ.ศ. 2563 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงสำวสุกัญญำ 
               ธุนันทำ 

1.นำยมนัส  
        เจียมภูเขียว 
2.นำงนงเยำว์ 
        เลิงนิสสัย 

O5 ข้อมูลกำรติดต่อ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ ดังนี้   
o ที่อยู่หน่วยงำน   
o หมำยเลขโทรศัพท์   
o หมำยเลขโทรสำร   
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
o แผนที่ตั้งหน่วยงำน 

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

1.นำยสำนติย์  ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรตัน์ จิตรธร 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
นำงสำวเกษสดุำ  ทิวจันทึก 
 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 
 
3.นางวรัญญาภรณ์ 
          เพชรภักดี 

 O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมำยที่เกีย่วข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำน เช่น  
 - พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ  
 - พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเตมิ 
 - พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 - พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545   
- พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นต้น 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1.นำยชุติพนธ์ 
           พรประทุม 
2.นำงสำวสุนิษำ  
            นำมวิจิตร 
 

1.นำยปิยะวุฒิ 
             ดวงภมร 
2.นำงสำวสุนิษำ  
            นำมวิจิตร 

   

 2 ข่ำวประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย 
     

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ หน้ำที่หรือภำรกิจของ
หน่วยงำน   
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563    

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

1.นำยสำนิตย์ ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรตัน์ จิตรธร 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 

     

/3. กำรปฏสิัมพันธ์ข้อมูล................. 



๕ 
 
         3 กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัดย่อย  
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O8  Q&A o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ

สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถ
สื่อสำรให้ค ำตอบกับสอบถำมได้ โดยมีลักษณะ 
เป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง เช่น Web board, 
กล่องข้อควำมถำม-ตอบ  เป็นต้น   
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของ หน่วยงำน 
 

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

1.นำยสำนิตย์ ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรตัน์ จิตรธร 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 

O9 Social Network o แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 
เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น    
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของ หน่วยงำน 
 

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

1.นำยสำนิตย์ ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรตัน์ จิตรธร 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 

 
 

  ประเด็นที่ 2 ตัวชี้วัดด้ำนกำรบริหำรงำน   ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
   1. ด้ำนแผนด ำเนินงำน    ประกอบด้วย 3  ตัวชี้วัดย่อย 
       

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O10 แผนด ำเนินงำน

ประจ ำปี 
o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะ 1 ปี มีข้อมูล รำยละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงกำรหรือกิจกรรม งบประมำณที่ใช้ ระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงสำวสุกัญญำ 
               ธุนันทำ 

1.นำยมนัส  
        เจียมภูเขียว 
2.นำงนงเยำว์ 
        เลิงนิสสัย 

O11 รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำม                      
กำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำปี  
o มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำร ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/
กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ ด ำเนินงำน 
เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงสำวสุกัญญำ 
               ธุนันทำ 
 
 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
1.นำงพนิดำ  นูโพนทอง 
2.นำยวีรศักดิ์  แสงสูข 

1.นำยมนัส  
        เจียมภูเขียว 
2.นำงนงเยำว ์
           เลิงนิสสัย 
 
3.นำงสำวจุลนิต 
           เณรสุวรรณ 
4.นำยอำทิตย์ อุทธตรี   
 
 
 
     

/O12 รำยงำนผลกำร.......................... 
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ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O12 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน ประจ ำปี 
o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น 
ผลกำรด ำเนินกำร โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
1.นำงสำวสุกัญญำ 
               ธุนันทำ 
2.นำงสำวอรวรรณ 
              แซ่โอ้ว 

1.นำยมนัส  
        เจียมภูเขียว 
2.นำงนงเยำว์ 
        เลิงนิสสัย 

 

   2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน   ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O13 คู่มือหรือมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน 
o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติ ภำรกิจใด ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือ
พนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 

ทุกกลุ่มงำน 
(ผู้รวบรวม) 

1.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำงสำวศรีรุ้ง บุตะเขยีว 
2.กลุ่มพัฒนำครูฯ 
   นำงสำวจิรำภรณ์ เสตะ 
3.กลุ่มกฎหมำยและคด ี
   นำยชุติพนธ์ พรประทุม 
4.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
   นำงทัศนีย์  ฦำชำ 
5.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   นำงนัทธมน จรูญชำติ 
6.กลุ่ม กลุม่ส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ (ICT) 
    นำยนันทวัฒน์ ดวงภมร 
7.นโยบำยและแผน 
   นำงรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ 
8.กลุ่มนิเทศฯ 
 1.นำงสำวดรุณี อำจปร ุ
 2.นำงสำวสเุมธตำ งำมชัด 
 3.นำงเทียนทอง ประทีปเมือง 
9.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรฯ 
นำยพิสุทธิ  บุญชุบ 
10.กลุม่อ ำนวยกำร 
นำงสำวชัชรีพร โพนแพงพำ 
                   
 

1.นำยปิยะวุฒิ  
              ดวงภมร 
2.น.ส.วภิำพร ยงเพชร 
3.นำงสรินทรำ  
          ประยงค์เพชร 
4.นำงสำวสุนิษำ 
              นำมวิจิตร 
5.นำยอำทิตย์ อุทธตร ี
6.นำยพงศกร 
         ธนทรัพย์พล 
7.นำงศุภลักษณ์  
              ไปนำน 
8.นำงนงเยำว ์
         เลิงนิสสัย 
9.นำยเชษฐำ พลธรรม 
10.นำงนัฐรียำ  
            ฉัตรรักษำ 
11.นำงวรัญญำภรณ์  
             เพชรภักดี 
. 
  

 
 
 /3.ด้ำนกำรให้บริกำร..................... 
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   3. ด้ำนกำรให้บริกำร ประกอบด้วย 4  ตัวชี้วัดย่อย 
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
014 คู่มือหรือมำตรฐำนกำร

ให้บริกำร 
o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่
ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ หน่วยงำนใช้เป็น
ข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับ
หน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ เช่น คู่มือ
หรือแนวทำงกำร ปฏิบัติส ำหรับกำรให้บริกำร 
ประเภทงำนให้บริกำร ขั้นตอน กำรให้บริกำร
แผนผัง/แผนภูมิกำรให้บริกำร ระยะเวลำที่ใช้ใน
กำร ให้บริกำร และผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำร 
เป็นต้น 
(ONE STOP SERVICE) 
 

ทุกกลุ่มงำน 
(ผู้รวบรวม) 

1.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำงประไพ ผัดวิเศษ 
2.กลุ่มพัฒนำครูฯ 
   นำงสำวจิรำภรณ์ เสตะ 
3.กลุ่มกฎหมำยและคดี 
   นำยชุติพนธ์ พรประทุม 
4.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
   นำงทัศนีย์  ฦำชำ 
5.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   นำงนัทธมน จรูญชำติ 
6.กลุ่ม กลุม่ส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ (ICT) 
    นำยนันทวัฒน์ ดวงภมร 
7.นโยบำยและแผน 
   นำงรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ 
8.กลุ่มนิเทศฯ 
 1.นำงสำวจุฬำลักษณ์  
                ภูปัญญำ 
 2.นำงกิติมำ  สมวงษำ 
 3.นำงธัญกนก ศรีบุญโรจน ์
9.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรฯ 
นำยพสิุทธิ บุญชุบ 
10.กลุม่อ ำนวยกำร 
นำงสำวอัญภัทร มำปัสสำ 
 

1.นำยปิยะวุฒิ  
              ดวงภมร 
2.น.ส.วภิำพร ยงเพชร 
3.นำงสรินทรำ  
          ประยงค์เพชร 
4.นำงสำวสุนิษำ 
              นำมวิจิตร 
5.นำยอำทิตย์ อุทธตร ี
6.นำยพงศกร 
         ธนทรัพย์พล 
7.นำงศุภลักษณ์  
              ไปนำน 
8.นำงนงเยำว ์
         เลิงนิสสัย 
9.นำยเชษฐำ พลธรรม 
10.นำงนัฐรียำ  
            ฉัตรรักษำ 
11.นำงวรัญญำภรณ์  
             เพชรภักดี 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำร 
ให้บริกำร 

o แสดงข้อมลูสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกจิของ
หน่วยงำน  
o เป็นข้อมูลกำรให้บริกำรที่เกิดขึน้ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ทุกกลุ่มงำน 
(ผู้รวบรวม) 

1.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำงประไพ ผัดวิเศษ 
2.กลุ่มพัฒนำครูฯ 
   นำงสำวจิรำภรณ์ เสตะ 
3.กลุ่มกฎหมำยและคดี 
   นำยชุติพนธ์ พรประทุม 
4.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
   นำงทัศนีย์  ฦำชำ 
5.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   นำงนัทธมน จรูญชำติ 
6.กลุ่ม กลุม่ส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ (ICT) 
    นำยสำนิต ต่ออ ำนำจ 

1.นำยปิยะวุฒิ  
              ดวงภมร 
2.น.ส.วภิำพร ยงเพชร 
3.นำงสรินทรำ  
          ประยงค์เพชร 
4.นำงสำวสุนิษำ 
              นำมวิจิตร 
5.นำยอำทิตย์ อุทธตร ี
6.นำยพงศกร 
         ธนทรัพย์พล 
7.นำงศุภลักษณ์  
              ไปนำน 
8.นำงนงเยำว ์
         เลิงนิสสัย 
9.นำยเชษฐำ พลธรรม 

/O15 ข้อมูลเชิงสถิติ..................... 
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7.นโยบำยและแผน 
   นำงรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ 
8.กลุ่มนิเทศฯ 
 1.นำงสำวจุฬำลักษณ์  
                ภูปัญญำ 
 2.นำงกิติมำ  สมวงษำ 
 3.นำงธัญกนก ศรีบุญโรจน ์
9.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรฯ 
    นำยพิสุทธิ บุญชุบ 
10.กลุม่อ ำนวยกำร 
นำงสำวอัญภัทร มำปัสสำ 

10.นำงนัฐรียำ  
            ฉัตรรักษำ 
11.นำงวรัญญำภรณ์  
             เพชรภักดี 

  

  
O16 

รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร 

o แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ ภำรกิจของหน่วยงำน   
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
1.นำยพลำวุธ ชัยสงครำม 
2.นำงสำวเกษสุดำ  
              ทิวจันทึก 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2 นำงวรัญญำภรณ์ 
          เพชรภักดี 

O17 E–Service o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับ
บริกำรตำมอ ำนำจ หน้ำที่ภำรกิจของหน่วยงำน
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อช่วยอ ำนวย ควำม
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร  
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงำน 

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

1.นำยสำนิตย์ ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรตัน์ จิตรธร 
 

1.นำงสำวจุลนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 

  

ประเด็นที่ 3 ตัวช้ีวัดด้ำนกำรบริหำรเงินงบประมำณ ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัด 
   1. ด้ำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ประกอบด้วย 3  ตัวชี้วัดย่อย 
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
018 แผนกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณประจ ำปี 
o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่
มีระยะ 1 ปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมำณ
ตำมแหล่งที่ได้รับ กำรจัดสรรงบประมำณตำม
ประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
1.นำงธิดำรัตน์ จิตรธร 
2.นำงสำวสุกัญญำ  
                 ธุนันทำ 
 

1.นำยมนัส  
        เจียมภูเขียว 
2.นำงนงเยำว์ 
        เลิงนิสสัย 
 

O19 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รอบ 6 
เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณประจ ำปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำย งบประมำณ เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
1.นำงกนิษฐำ กิ่งนอก. 
2.นำยวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
1.นำงธิดำรัตน์ จิตรธร 
2.นำงสำวสุกัญญำ  
                 ธุนันทำ 

1.นำงสำวจุลนิต 
           เณรสุวรรณ 
2.นำยอำทิตย์ อุทธตรี 
 

3.นำยมนัส  
        เจียมภูเขียว 
4.นำงนงเยำว์ 
        เลิงนิสสัย   
       

/O20 รำยงำนกำรใช้..................... 



๙ 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O20 รำยงำนผลกำรใช้

จ่ำย งบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เช่น ผลกำร ใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตำม
เป้ำหมำย เป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
1.นำงพนิดำ นูโพนทอง 
2.นำยวีรศักดิ์ แสงสุข 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงธิดำรัตน์ จิตรธร 
 

1.นำงสำวจุลนิต 
           เณรสุวรรณ 
2.นำยอำทิตย์ อุทธตรี 
 

3.นำยมนัส  
        เจียมภูเขียว 
4.นำงนงเยำว์ 
        เลิงนิสสัย    
               

 
 2. ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประกอบด้วย 4  ตัวชี้วัดย่อย 
   

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O21 แผนกำรจัดซื้อจัด

จ้ำง หรือแผนกำร           
จัดหำพัสดุ 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ
ตำมท่ีหน่วยงำน จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560    
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
1.นำงกนิษฐำ กิ่งนอก. 
2.นำยวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

1.นำงสำวจุลนติ 
           เณรสุวรรณ 
2.นำยอำทิตย์ อุทธตรี          

O22 ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับ กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงหรือ กำร
จัดหำพัสดุ 

o แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศ
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2563 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
1.นำงกนิษฐำ กิ่งนอก. 
2.นำยวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

1.นำงสำวจลุนิต 
           เณรสุวรรณ 
2.นำยอำทิตย์ อุทธตรี          

O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง หรือกำรจัดหำ
พัสดุรำยเดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่
ซื้อหรือจ้ำง วงเงินที่ ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อ
หรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่ เสนอ  ผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง เป็นต้น   
o จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในรอบเดือนใดให้ ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)    
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
1.นำงกนิษฐำ กิ่งนอก. 
2.นำยวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

1.นำงสำวจลุนิต 
           เณรสุวรรณ 
2.นำยอำทิตย์ อุทธตรี          

/O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อ..................... 



๑๐ 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง หรือกำร
จัดหำพัสดุประจ ำปี 

o แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณท่ีใช้ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะเป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
1.นำงกนิษฐำ กิ่งนอก. 
2.นำยวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

1.นำงสำวจลุนิต 
           เณรสุวรรณ 
2.นำยอำทิตย์ อุทธตรี          

  
      ประเด็นที่ 4 ตัวช้ีวัดด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    ประกอบด้วย 4  ตัวชี้วัด  
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
025 นโยบำยกำรบริหำร 

ทรัพยำกรบุคคล 
o แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมำยหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม โปร่งใสและมีคุณธรรม   
o เป็นนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุดหรือผู้บริหำรที่ได้รับ
มอบหมำย หรือนโยบำยที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน   
o เป็นนโยบำยที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.นำงสำวศรีรุ้ง 
          บุตะเขียว 
2. นำงธัญญำรัตน์ 
       ประกำยเพชร 
3.นำงชเนตตี ช ำนำญ 

1.นำยปิยะวุฒิ 
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 

O26 กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำย กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำ
คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำม ภำรกิจของหน่วยงำน 
กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำ ในสำย
อำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลำกร กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริม
จริยธรรมและรักษำวินัย ของบุคลำกรใน หน่วยงำน 
เป็นต้น   
o เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำร
บริหำร ทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ O25 หรือเป็นไปตำม
กิจกรรมที่อยู่ภำยใต้ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ตำมข้อ O25   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.นำงอัมพร เมตตำ 
2.นำงชเนตตี ช ำนำญ 
3.นำงธัญญำรัตน ์
       ประกำยเพชร 
4.นำงสำวศรีรุ้ง  
        บุตะเขียว 
5.นำงสุภำวดี  วิเศษสตัย ์
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
นำยชุติพนธ์ พรประทุม 
 

กลุ่มพัฒนำครูฯ 
นำงสำวขนิษฐำ ฐำนสมบตั ิ
 

กลุ่มนิเทศฯ 
1.นำงทียนทอง ประทีปเมือง 
2.นำงจินตนำ คงสมิ 
3.นำงสุพัตรำ อุตรนคร 
4.นำงสำวดำรณุี อำจปร ุ
5.นำงสำวจุฬำลักษณ ์
                ภูปัญญำ 
6.นำยกฤษฎำวัฒน ์
               ฉัตรรักษำ 
 
 
 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 
 
 
 
 

 
3.นำงสำวสุนิษำ  
           นำมวิจิตร 
 

4.นำงสรินทรำ 
      ประยงค์เพชร 
 

5.นำยสุดสำคร 
            เรืองวิเศษ 
6.นำยเชษฐำ  
            พลธรรม 

/O27 หลักเกณฑ์กำรบรหิำร..................... 



๑๑ 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O27 หลักเกณฑ์กำร

บริหำรและ พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ดังนี้  
o หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร  
o หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงำน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.นำงอัมพร เมตตำ 
2.นำงชเนตตี ช ำนำญ 
3.นำงธัญญำรัตน ์
       ประกำยเพชร 
4.นำงสำวศรีรุ้ง 
       บุตะเขียว 
5.นำงสำวศศิธร 
           พงษ์พิมำย 
กลุ่มพัฒนำครูฯ 
1.นำงสำวขนิษฐำ 
          ฐำนสมบัติ 
 

1.นำยปิยะวุฒิ 
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 
 
 
 
 
3.นำงสรินทรำ  
     ประยงค์เพชร 

O28 รำยงำนผลกำร
บริหำรและ พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรตำม นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ผลกำร
วิเครำะห์กำรบรหิำรและ พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2562 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.นำงสำวศรีรุ้ง 
          บุตะเขียว 
2.นำงชเนตตี  ช ำนำญ 
3.นำงธัญญำรัตน ์
        ประกำยเพชร 

กลุ่มพัฒนำครูฯ 
นำงสำวขนิษฐำ ฐำนสมบัติ 
 
 

1.นำยปิยะวุฒิ 
         ดวงภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 
 
3.นำงสรินทรำ  
     ประยงค์เพชร 

   
ประเด็นที่ 5 ตัวช้ีวัดด้ำนกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัด 
   1. กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต   ประกอบด้วย 3  ตัวชี้วัดย่อย 
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O29 แนวปฏิบัติกำร

จัดกำร เรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ ของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น 
รำยละเอียดวิธีกำร ที่บุคคลภำยนอกจะท ำ กำรร้องเรียน 
รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำร ในกำรจัดกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ ด ำเนินกำร 
เป็นต้น  

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1.นำยชุติพนธ์ 
           พรประทุม 
2.นำงสำวสุนิษำ  
            นำมวิจิตร 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
        ดวงภมร 
2.นำงสำวสุนิษำ  
        นำมวิจิตร 

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริต
และประพฤติ มิชอบ 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำง ช่องทำงออนไลน์  
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้
จำกเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงำน 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1.นำยชุติพนธ์ 
           พรประทุม 
2.นำงสำวสุนิษำ  
            นำมวิจิตร 
 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
        ดวงภมร 
2.นำงสำวสุนิษำ  
        นำมวิจิตร 

/O31 ข้อมูลเชิงสถิติ..................... 



๑๒ 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
 
O31 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจ ำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น 
จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)   
o เป็นข้อมูลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1.นำยชุติพนธ์ 
           พรประทุม 
2.นำงสำวสุนิษำ  
            นำมวิจิตร 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
        ดวงภมร 
2.นำงสำวสุนิษำ  
        นำมวิจิตร 

    

2. กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัดย่อย 
      

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O32 ช่องทำงกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็น 
o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นต่อกำร ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจ
ของหน่วยงำนผ่ำนทำง ช่องทำงออนไลน์   
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้
จำกเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงำน 

กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 
 1.นำยสำนิตย์ ต่ออ ำนำจ 
2.นำยนันทวัตน์ ดวงภมร 
3.นำงธิดำรตัน์ จิตรธร 
 

1.นำงสำวจลุนิต 
        เณรสุวรรณ 
2.นำงศุภลักษณ์     
         ไปนำน 

O33 กำรเปิดโอกำสให้
เกิดกำร มีส่วนร่วม 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิด
โอกำสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ หน่วยงำน เช่น ร่วม
วำงแผน ร่วมด ำเนินกำร  ร่วมแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น 
และร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น    
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ทุกกลุ่มงำน 
(ผู้รวบรวม) 

1.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงธัญญำรัตน์ ประกำยเพชร 
2.กลุ่มพัฒนำครูฯ 
 นำงสำวขนิษฐำ ฐำนสมบัติ 
3.กลุ่มกฎหมำยและคดี 
   นำยชุติพนธ์ พรประทุม 
4.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
   นำงทัศนีย์  ฦำชำ 
5.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   นำงนัทธมน จรูญชำติ 
6.กลุ่ม กลุม่ส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ (ICT) 
    นำยสำนิต ต่ออ ำนำจ 
7.นโยบำยและแผน 
   นำงรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ 
8.กลุ่มนิเทศฯ 
 1.นำงสำวสเุมธตำ งำมชัด 
 2.นำงเทียนทอง ประทีปเมือง 
 3.นำงกิติมำ  สมวงษำ 
 4.นำยชัยณรงค์ บรรลังเดช 
 5.นำงสำวศริิขวัญ มีชีย 
 6.นำงสำวณัฏฐ์ฎำพร บัวสะ 
 7.นำยบุญทรัพย์ หลักม่วง 
 8.นำยวำทิศ  สอนกอง 

1.นำยปิยะวุฒิ  
              ดวงภมร 
2.น.ส.วภิำพร ยงเพชร 
3.นำงสรินทรำ  
          ประยงค์เพชร 
4.นำงสำวสุนิษำ 
              นำมวิจิตร 
5.นำยอำทิตย์ อุทธตร ี
6.นำยพงศกร 
         ธนทรัพย์พล 
7.นำงศุภลักษณ์  
              ไปนำน 
8.นำงนงเยำว ์
         เลิงนิสสัย 
9.นำยเชษฐำ พลธรรม 
10.นำงนัฐรียำ  
            ฉัตรรักษำ 
11.นำงวรัญญำภรณ์  
             เพชรภักดี 
 

/O33 กำรเปิดโอกำส..................... 



๑๓ 
 

 9.นำงสำวกำนต์กนิษฐ์  
                  พรมไพร 
9.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรฯ 
   นำยพิสุทธิ  บุญชุม 
10.กลุม่อ ำนวยกำร 
นำยพลำวุธ ชัยสงครำม 

   

  ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต    ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
   ประเด็นที่ 1 กำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต  ประกอบด้วย 4  ตัวชี้วัด 
    1. เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัดย่อย 
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O34 เจตจ ำนงสุจริต           

ของผู้บริหำร 
o แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่
และบริหำร หน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจัดท ำอย่ำงน้อย 2             
ภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
o ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงสำวศรีรุ้ง 
             บุตะเขียว 
  

1.นำยปิยะวุฒิ 
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 

O35 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วน
ร่วมของ ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน   
o เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ 
ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำน
ด้ำน คุณธรรมและควำมโปร่งใส   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1.นำงสำวศรีรุ้ง 
             บุตะเขียว 
2.นำงชเนตตี  ช ำนำญ 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 

 

   2. กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัดย่อย 
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O36 กำรประเมินควำม

เสี่ยง กำรทุจริต
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือ
กำรปฏิบัติ หน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิด
กำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง และระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำร
ด ำเนินกำรในกำรบริหำร จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1.นำยชุติพนธ์ 
           พรประทุม 
2.นำงสำวสุนิษำ  
            นำมวิจิตร 
 
 

1.นำยปิยะวุฒิ 
        ดวงภมร 
2.นำงสำวสุนิษำ  
        นำมวิจิตร 

O37 กำรด ำเนินกำรเพื่อ
จัดกำร ควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ในกรณีที่อำจก่อให้เกดิกำรทจุริตหรือก่อให้เกิดกำรขดักัน
ระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน   
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือ
กำร ด ำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งตำมข้อ O36   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1.นำยชุติพนธ์ 
           พรประทุม 
2.นำงสำวสุนิษำ  
            นำมวิจิตร 
 

1.นำยปิยะวุฒิ 
        ดวงภมร 
2.นำงสำวสุนิษำ  
        นำมวิจิตร 
 

/3.กำรเสริมสร้ำง..................... 



๑๔ 
 
  3. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
       

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O38 กำรเสริมสร้ำง

วัฒนธรรม องค์กร 
o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ 
ค่ำนิยมในกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
1.นำงชัชรีพร 
           โพนแพงพำ 
2.นำงสำวเกษสุดำ 
             ทิวจันทึก 
3.นำงสำวอัญภัทร  
            มำปัสสำ 
4.นำยพลำวุธ   
           ชัยสงครำม 
 

1.นำงสำวจลุนิต 
      เณรสุวรรณ 
2 นำงวรัญญำภรณ ์
       เพชรภักด ี
 

  
 

   4. แผนกำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 3  ตัวชี้วัดย่อย 
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O39 แผนปฏิบัติกำร

ป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี 

o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำร
ทุจริตหรือ พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงสำวศรีรุ้ง 
             บุตะเขียว 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 

O40 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกัน
กำร ทุจริต  ประจ ำปี
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน กำรทุจริต   
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินกำร แต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด
งบประมำณท่ีใช้ ด ำเนินงำน เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรก ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงสำวศรีรุ้ง 
             บุตะเขียว 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 

O41 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต   
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำย       เป็นต้น   
o ใช้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงสำวศรีรุ้ง 
             บุตะเขียว 
 

1.นำยปิยะวุฒ ิ
           ดวภมร 
2.นำงสำววิภำพร 
           ยงเพชร 

 

/ประเด็นท่ี 2 ..................... 



๑๕ 
 
   ประเด็นที่ 2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัด 
    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O42 มำตรกำรส่งเสริม

คุณธรรม และควำม
โปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำน 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562    
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำร
วิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน เป็นต้น   
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำร
วิเครำะห์ฯ โดยมี รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำร ก ำหนดขั้นตอนหรือ
วิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม ให้
น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

ทุกกลุ่มงำน 
(ผู้รวบรวม) 

1.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำงธัญญำรัตน ์
            ประกำยเพชร 
 

2.กลุ่มพัฒนำครูฯ 
   นำงสำวจิรำภรณ์ เสตะ 
 

3.กลุ่มกฎหมำยและคดี 
   นำยชุติพนธ์ พรประทุม 
 

4.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
นำงสำวเกตสุริน ดวงแก้ว 
 

5.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   นำงนัทธมน จรูญชำติ 
 

6.กลุ่ม กลุม่ส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ (ICT) 
  นำงศุภลักษณ์ ไปนำน 
 

7.นโยบำยและแผน 
   นำงรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ 
 

8.กลุ่มนิเทศฯ 
1.นำยชัยณรงค์ บรรลังเดช  
2.นำยกฤษฎำวัฒน ์
              ฉัตรรักษำ 
 3.นำงจินตนำ คงสิม 
 4.นำงสำวสเุมธตำ งำมชัด 
 5.นำงสำวดำรณุี อำปร ุ
 6.นำงสำวจุฬำลักษณ ์
               ภูปัญญำ 
7.นำงเทียนทอง ประทีปเมือง 
 

9.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรฯ 
นำยพิสุทธิ บุญชุบ 
 

10.กลุม่อ ำนวยกำร 
นำยพลำวุธ ชัยสงครำม  
 
 
       
 

1.นำยปิยะวุฒิ  
              ดวงภมร 
2.น.ส.วภิำพร  
            ยงเพชร 
3.นำงสรินทรำ  
       ประยงค์เพชร 
4.นำงสำวสุนิษำ 
          นำมวิจิตร 
5.นำยอำทิตย ์
            อุทธตรี 
6.นำยพงศกร 
         ธนทรัพย์พล 
7.นำงศุภลักษณ์  
            ไปนำน 
8.นำงนงเยำว์ 
         เลิงนิสสัย 
9.นำยเชษฐำ  
           พลธรรม 
10.นำงนัฐรียำ  
            ฉัตรรักษำ 
11.นำงวรัญญำภรณ์  
             เพชรภักดี 
 

/O43 กำรด ำเนินกำร ..................... 



๑๖ 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O43 กำรด ำเนินกำรตำม 

มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำม
โปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำน 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและ ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและควำม โปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ O42 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม     
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ทุกกลุ่มงำน 
(ผู้รวบรวม) 

1.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำงธัญญำรัตน ์
            ประกำยเพชร 
 

2.กลุ่มพัฒนำครูฯ 
   นำงสำวจิรำภรณ์ เสตะ 
 

3.กลุ่มกฎหมำยและคดี 
   นำยชุติพนธ์ พรประทุม 
 

4.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
นำงสำวเกตสุริน ดวงแก้ว 
 

5.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   นำงนัทธมน จรูญชำติ 
 

6.กลุ่ม กลุม่ส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกลฯ (ICT) 
  นำงศุภลักษณ์ ไปนำน 
 

7.นโยบำยและแผน 
   นำงรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ 
 

8.กลุ่มนิเทศฯ 
1.นำยชัยณรงค์ บรรลังเดช  
2.นำยกฤษฎำวัฒน ์
              ฉัตรรักษำ 
 3.นำงจินตนำ คงสิม 
 4.นำงสำวสเุมธตำ งำมชัด 
 5.นำงสำวดำรณุี อำปร ุ
 6.นำงสำวจุฬำลักษณ ์
               ภูปัญญำ 
7.นำงเทียนทอง ประทีปเมือง 
 

9.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรฯ 
นำยพิสุทธิ บุญชุบ 
 

10.กลุม่อ ำนวยกำร 
นำยพลำวุธ ชัยสงครำม        
 
 

1.นำยปิยะวุฒิ  
          ดวงภมร 
2.น.ส.วภิำพร  
          ยงเพชร 
3.นำงสรินทรำ  
        ประยงค์เพชร 
4.นำงสำวสุนิษำ 
         นำมวิจิตร 
5.นำยอำทิตย์  
          อุทธตรี 
6.นำยพงศกร 
         ธนทรัพย์พล 
7.นำงศุภลักษณ์  
           ไปนำน 
8.นำงนงเยำว์ 
         เลิงนิสสัย 
9.นำยเชษฐำ 
          พลธรรม 
10.นำงนัฐรียำ  
          ฉัตรรักษำ 
11.นำงวรัญญำภรณ์  
           เพชรภักดี 
 

 
        /ให้ผู้ที่รับกำรแต่งตั้ง ..................... 



๑๗ 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทันก ำหนดเวลำในกำรขอรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ITA Online 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  และบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับทำงรำชกำร 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
      

     สั่ง ณ วันที่  9  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
 
         
 

(นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 
  
 
     
    
 
   
 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

ที่  235 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------- 

ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งก ำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นหน่วยงำนที่มี 
ควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำงและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA)  และก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
จงึเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.นำยมนัส  เจียมภูเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  
2.นำงจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
3.นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
4.นำยสุดสำคร เรืองวิเศษ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
5.นำงสำววิภำพร  ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6.นำยอำทิตย์ อุทธตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
7.นำยเชษฐำ พลธรรม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประมวลผลกำรจัดกำรศึกษำ 
8.นำงวรัญญำภรณ์ เพชรภักดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
9.นำงนงเยำว์ เลิงนิสสัย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
10.นำงนัฐรียำ ฉัตรรักษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
11.นำยพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
12.นำงสรินทรำ ประยงค์เพชร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  
   ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
13.นำงศุภลักษณ์  ไปนำน นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  
    ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
14.นำงสำวสุนิษำ นำมวิจิตร นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

 มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

      /คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร............... 



 
๒ 

คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ประธำนกรรมกำร   
2.นำงสำววิภำพร  ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
3.นำงสำวศศิธร พงษ์พิมำย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4.นำงสำวขนิษฐำ  ฐำนสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
5.นำงชเนตตี  ช ำนำญ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
6.นำงสำวสุนิษำ นำมวิจิตร นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
7.นำงธัญญรัตน์ ประกำยเพชร นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
8.นำงสุภำวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
9.นำยนันทวัฒน์ ดวงภมร ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมกำร 
10.นำงอัมพร  เมตตำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11.นำงสำวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12.นำงประไพร  ผัดวิเศษ เจ้ำพนักงำนธรกำรช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

  มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ก ำกับ ติดตำม จัดระบบกำรด ำเนินกำร อ ำนวยควำมสะดวก  
สนับสนุนช่วยเหลือติดตำมกำรด ำเนินงำนประเมินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไข 
ปัญหำให้กิจกรรมกำรประเมินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการสายที่ 1 มีหน้ำที่ประเมินโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในเขตอ ำเภอภูเขียว จ ำนวน 11 
โรงเรียน ประกอบด้วย  
1. นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำยอำทิตย์  อุทธตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร  
3. นำงสุภำวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   

คณะกรรมการสายที่ 2 มีหน้ำที่ประเมินโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในเขตอ ำเภอเกษตรสมบูรณ์     
จ ำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย  
1. นำงสำวจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำงสำวขนิษฐำ  ฐำนสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรมกำร   
3. นำงชเนตตี  ช ำนำญ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมการสายที่ 3 มีหน้ำที่ประเมินโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในเขตอ ำเภอแก้งคร้อ จ ำนวน 10 
โรงเรียน ประกอบด้วย  
1. นำยสุดสำคร  เรืองวิเศษ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำงนัฐรียำ  ฉัตรรักษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร  
3. นำงธัญญำรัตน์ ประกำยเพชร นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
   /คณะกรรมกำรสำยที่ 4............................... 
 
 



 
๓ 

 
 

คณะกรรมการสายที ่4 มีหน้ำที่ประเมินโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในเขตอ ำเภอคอนสำร จ ำนวน 8 
โรงเรียน ประกอบด้วย  
1. นำงสำววิภำพร  ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประธำนกรรมกำร  
2. นำงอัมพร  เมตตำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร   
3. นำงสำวเกษสุดำ  ทิวจันทึก เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมการสายที่ 5 มีหน้ำที่ประเมินโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในเขตอ ำเภอบ้ำนแท่น จ ำนวน 5 
โรงเรียน ประกอบด้วย  
1. นำยเชษฐำ  พลธรรม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประมวลผลกำรจัดกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร     
2. นำงสำวสุนิษำ นำมวิจิตร นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร   
3. นำงประไพ  ผัดวิเศษ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
 1. ชี้แจง วิธีกำรท ำแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และแบบวัดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ในระบบ ITA Online และเผยแพร่ข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ OIT บนเว็บไซต์ของสถำนศึกษำตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด 
 2. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตำม
ขั้นตอนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนก ำหนด  
 

คณะกรรมการประมวลผล ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมการสายที่ 1 คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)                  
ประกอบด้วย  
1. นำงสำวจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำยพลำวุธ  ชัยสงครำม นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
3. นำงชัชรีพร โพนแพงพำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
4. นำงสำวอัญภัทร มำปัสสำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
5. นำงวรัญญภรณ์ เพชรภักดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวเกษสุดำ  ทิวจันทึก เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  ตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จำกระบบ ITA Online ของตั วชี้ วัดย่ อย  จ ำนวน  6  ข้อ  คื อ  O1, O2, O3, O15, O16 และ O38             
รวบรวมผลคะแนนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และประมวลผลส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำร
ประเมิน 
 
 
 
      /คณะกรรมกำรสำยที่ 2............................... 
 
 



 
๔ 

คณะกรรมการสายที่ 2 คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)                  
ประกอบด้วย  
1. นำยมนัส  เจียมภูเขียว ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. น.ส.อรวรรณ แซ่โอ้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
3. นำงสำวสุกัญญำ ธุนันทำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
4. นำยวรรณพล เหมือนพันธุ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
5. นำงธิดำรัตน์ จิตรธร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำร  
6. นำงนงเยำว์ เลิงนิสสัย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  ตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จำกระบบ ITA Online ของตัวชี้วัดย่อย จ ำนวน 6 ข้อ คือ O4, O10, O11, O12, O18 และ O19                  
รวบรวมผลคะแนนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และประมวลผลส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำร
ประเมิน 
 

คณะกรรมการสายที่ 3 คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)                 
ประกอบด้วย  
1. นำงสำวจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำยสำนิต ต่ออ ำนำจ พนักงำนรำชกำร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมกำร 
3. นำงอุไรวรรณ ชัยสงครำม ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมกำร 
4. นำงศุภลักษณ์ ไปนำน นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
7. นำยนันทวัฒน์ ดวงภมร ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  ตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จำกระบบ ITA Online ของตัวชี้วัดย่อย จ ำนวน 7 ข้อ คือ O5, O7, O8, O9, O14, O17 และ O32                  
รวบรวมผลคะแนนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และประมวลผลส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำร
ประเมิน 
 

คณะกรรมการสายท่ี 4 คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)                 
ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง จำกระบบ ITA Online  ประกอบด้วย  
1. นำงสำวจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำงพนิดำ นูโพนทอง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3. นำงวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
4. นำงกนิษฐำ กิ่งนอก นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
5. นำงเกวลิน เกิดนอก นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
 
     /6.นำยวีรศักดิ…์………………………….. 
 



 
๕ 

6. นำยวีรศักดิ์ แสงสุข เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 
7. นำยอำทิตย์ อุทธตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร      
8. นำงทัศศินีย์ ฦำชำ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
 ตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จำกระบบ  ITA Online ของตั วชี้ วั ด ย่ อย  จ ำน วน  5  ข้ อ  คื อ  O20, O21, O22, O23 และ O24                   
รวบรวมผลคะแนนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และประมวลผลส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำร
ประเมิน 
 

คณะกรรมการสายที ่5 คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)                 
ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง จำกระบบ ITA Online  ประกอบด้วย  
1. นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำงสรินทรำ ประยงค์เพชร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 
3. นำงสำวขนิษฐำ  ฐำนสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
4. นำงชเนตตี ช ำนำญ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
5. นำงธัญญำรัตน์  ประกำยเพชร นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
6. นำงสำววิภำพร  ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงอัมพร  เมตตำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  ตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จำกระบบ ITA Online ของตัวชี้วัดย่อย จ ำนวน 6 ข้อ คือ O25, O26, O27, O28, O33 และ O35                  
และประมวลผลส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมิน 
 

คณะกรรมการสายที ่6 คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)                 
ประกอบด้วย   
1. นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำยพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
3. นำยชุติพนธ์ พรประทุม นิติกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4. นำงนัทธมน จรูญชำติ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร กรรมกำร 
5. นำยชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำงสำวสุนิษำ นำมวิจิตร นิติกรช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวจิรำภรณ์ เสตะ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
   /มีหน้ำที่..................................... 
 
 



 
๖ 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  ตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จำกระบบ ITA Online ของตัวชี้วัดย่อย จ ำนวน 6 ข้อ คือ O6, O29, O30, O31, O36 และ O37                  
รวบรวมผลคะแนนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และประมวลผลส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำร
ประเมิน 
 

คณะกรรมการสายที ่7 คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)                 
ประกอบด้วย  
1. นำยสุดสำคร  เรืองวิเศษ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
2. นำงสำวดรุณี อำจปรุ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3. นำงเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4. นำงเยำวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5. นำงสำวจุฬำลักษณ์ ภูปัญญำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
6. นำงศุภลักษณ์ กอบกำรดี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
7. นำงสำวเกตุสริน ดวงแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำยพิเชฐ ช ำนำญ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  ตรวจให้คะแนนข้อมูลตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
จำกระบบ  ITA Online ของตั วชี้ วั ด ย่ อย  จ ำน วน  5  ข้ อ  คื อ  O13, O34, O39, O40, และ O41                  
รวบรวมผลคะแนนแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) และประมวลผลส่งให้คณะกรรมกำรสรุปผลกำร
ประเมิน 
 

คณะกรรมการสายที ่7 คณะกรรมกำรรวบรวมผลคะแนนแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
และแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง จำกระบบ ITA Online  
ประกอบด้วย  
1. นำงสำววิภำพร  ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวศิริขวัญ มีชัย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3. นำงสำวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4. นำยพิสุทธิ บุญชุบ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กรรมกำร 
7. นำงสำวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำยนันทวัฒน์  ดวงภมร ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวสุชำดำ ผุยหัวโทน นักจิตวิทยำ ชัยภูมิ เขต 2 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
       รวบรวมผลคะแนนแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) และแบบวัดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง จำกระบบ ITA Online ส่งให้คณะกรรมกำร
สรุปผลกำรประเมิน 
 
      /คณะกรรมกำรสรุปผล................................. 
 
 



 
๗ 

 

คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย 

1. นำยปิยะวุฒิ  ดวงภมร รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  
2. นำงสำวขนิษฐำ  ฐำนสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร  
3. นำงมยุรำ หิรัญ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4. นำงสำวประพัฒน์ สีเนตร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร กรรมกำร 
5. นำยวรรณพล เหมือนพันธุ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
6. นำงกิติมำ สมวงษำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7. นำงสำวเกษสุดำ ทิวจันทึก เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
8. นำยสุรศักดิ์  หมู่พรำหม พนักงำนรำชกำร รร.ภูมิวิทยำ กรรมกำร  
9. นำงสำววิภำพร  ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำรและเขำนุกำร 
10. นำงสำวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำยนันทวัฒน์  ดวงภมร ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    

  มีหน้าที่ ในกำรรวบรวมผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประมวลผล วิเครำะห์ สรุป จัดท ำ 
รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด เสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

  ขอให้คณะกรรมกำรประเมินปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เต็มก ำลังควำมสำมำรถ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  8  กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นำยปิยะวุฒิ ดวงภมร) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 




