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ค ำน ำ 
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บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง 

ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 
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วัฒนธรรม 
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พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 1 บทน ำ 
ควำมเปน็มำ  

ในปัจจุบัน  การทุจริตส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง  ไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้างรัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบ  การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูก
จิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น   ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญ  ในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิด ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ ์ การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชา
สังคม เพ่ือให ้   เข้ามามีส่วนร่วม ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่  การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ให้รัฐสภาและสาธารณชน  ได้รับทราบ ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
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โปร่งใสเทียบเท่าสากล คณะรัฐมนตรี   มีมต ิเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ  การปราบปรามการ
ทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 
คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ัง
ภายใน  และต่างประเทศ  ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เปรียบเสมือนกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง บัดนี ้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จึงได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น เพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์จุดที่ควร
พัฒนาและเพ่ือน าไปสู่กรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ 2564 
ต่อไป 
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บทท่ี 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 

นโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561-2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เน้นบริหารจัดการศึกษาเพ่ือ ประโยชน์สุขของ
ผู้รับบริการ (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น เครื่องมือขับเคลื่อนทิศ
ทางการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือก ากับ
ดูแลตนเองอย่างเป็นระบบใหญ่ (Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system) แต่ละระบบมีระบบย่อย 
(Sub-System) ประกอบด้วย  

1. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Steering Committee) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อานวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ 8 กลุ่ม  
1 หน่วย  

2. คณะขับเคลื่อนภารกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการศึกษาใน 
แต่ละกลุ่มภารกิจ  

3. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ในสังกัด จานวน 22 เครือข่าย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยประธานกลุ่มเครือข่าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคล บริหารและ
จัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ    การบริหารจัดการภาครัฐ ยึดมาตรฐานสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด จึงได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างชัดเจนภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 

2564) 
31 
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ยุทธศำสตร์ (Strategics)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไก  ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย
ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมี
การขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็น
การประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ  ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม”     
ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอบกำรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้  

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ                  
มี  3 เครื่องมือ ได้แก่  

1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External)  

 
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก  
เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้  

1. ด้ำนควำมม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 

คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร 

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ 

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
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2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ 

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ  

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ 

นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ  
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(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

 
ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 
วิสัยทัศน์  

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
พันธกิจ  

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล  
 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า 
ร้อยละ 50  
 
วัตถุประสงค์หลัก  

1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร 

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ 

ความร่วมมือจากประชาชน  
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า 

คะแนนในระดับที่สูงขึ้น  
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ยุทธศำสตร์หลัก  
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”  

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่  
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทน  ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 
กลยุทธ์  แนวทำงตำมกลยุทธ์  

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
พลเมืองที่ดี  
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัย  
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ  
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชน
และองค์กรวิชาชีพ  
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัด
เกลาพฤติกรรม  
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3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต  

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ  
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต  

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
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บทที่ 3  
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้ำประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคม  ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม  ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไป
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลำกรทุก
ระดับมี
จิตส ำนึกและ
พฤติกรรมที่
สำมำรถ
แยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่
กำรเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1. กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต
และก ำหนด
นโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน 

1. กำรประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนด
นโยบำย 
- กำรประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- กำรประกำศนโยบำยคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน 
- กำรออก/ติดตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ 
เพ่ือให้บุคลำกร ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำย
กระทรวง ในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

1. ร้อยละของ
ควำม ส ำเร็จใน
กำรปฏิบัติงำน
ตำมแนวทำง
ปฏิบัติ 

 

2. สร้ำงจิตส ำนึก
ที่ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหำและ
ผลกระทบของกำร
ทุจริต ให้ด ำรงตน
อย่ำงมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
2.1 จัดเสวนำ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์
รัปชัน"  

2. ร้อยละของ
จ ำนวนบุคลำกร
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และ
ได้รับกำรปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่ำนิยมท่ีไม่
ยอมรับกำรทุจริต 

 

3. ปรับฐำน
ควำมคิดบุคลำกร
ให้สำมำรถ 
แยกแยะระหว่ำง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในกำร 
ด ำเนินงำน 

3. ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้
สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร"กำร
กระท ำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน"  
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละของ
จ ำนวนบุคลำกร
เป้ำหมำยมี
ควำมตระหนัก 
และปฏิบัติหน้ำที่
ให้เป็นไปตำม
แนวทำงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

12สตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 

- 2564) 
31 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

4. ส่งเสริมกำร
สร้ำงคุณธรรม
และจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน
เพ่ือต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมท ำควำมดี เพ่ือ
สำธำรณะ แบ่งปัน ลดควำมเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสำธำรณะ 
4.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่" 
 
 
 
 

4. ร้อยละของ
จ ำนวนบุคลำกร
ที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 

46,800 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มี
ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้ำง
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนให้มีธรรมำภิบำลมำกยิ่งขึ้น 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1.ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย 
เพ่ือผลักดันให้ 
ดัชนีภำพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) 
 ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
   1.1 การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
 
 
 
 
 

1. ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

 

๑๒ 
 

12สตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 

- 2564) 
31 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

  1.2  การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจ าปี 2563 
      1.3  การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ    

2. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2563 
 
 
 
 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2563 

 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่า
งาน ด้านการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ 
แนวสร้ำงสรรค์เพ่ือให้เข้ำถึง
ได้ง่ำย น่ำสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชำชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
- สื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้ำนกำรทุจริต จัดจ้ำงพิมพ์
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

3. จ ำนวน
รูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์ 
ในด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพ่ือ
สร้ำงกำรรับรู้ 

 

4. พัฒนำรูปแบบ 
วิธีกำร เนื้อหำ สำระ 
และช่องทำงให้
เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ 
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ 

4. กำรจัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ 
ประชำสัมพันธ์โดยกำร มีส่วน
ร่วมของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 

4. ร้อยละของ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร 
ต่อระบบบริหำร
จัดกำรงำนสื่อสำร            
เพ่ือต่อต้ำน 
การทุจริต(ช่องทาง/ 
กำรน ำเสนอข้อมูล) 

- 

13 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. กิจกรรม
ประกาศ
เจตนารมณ/์
ก าหนด
นโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน                                                          
 

1. ร้อยละ 80 
ของความส าเรจ็    
ในการปฏิบัต ิ

งานตามเจตจ านง 
การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติและการ
ปฏิบัติตาม 
นโยบายคณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึก 
และพฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- 

         

นำงยุภำพิน  
ทึนหำร และ
คณะ 

2. ปลูกฝังและ
สร้ำงจิตส ำนึก
และค่ำนิยม
กำรต่อต้ำน
และไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
1) จัดเสวนำ 
"เขตสุจรติ 
 ไม่คิดคอร ์
รัปชัน"  
 

    ร้อยละ 80 
ของจ ำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู ้และ
ได้รับกำรปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ไม่
ยอมรับกำรทุจริต 
 
 
 
 
 

บุคลำกรทุกระดับมี
จิตส ำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม  
สู่กำรเป็น บุคคล
ตน้แบบ 

20,000 

         

นำงยุภำพิน  
ทึนหำร และ
คณะ 

 

 

 

 

                14
สตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 
2564) 

31 
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กจิกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับ            

ผิดชอบ ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 
ไตรมาส 4 

 

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 

 

3. ปรับฐำน
ควำมคิดบุ
คลำรให้
สำมำรถแยก
ระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
1) กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร 
"กำรกระท ำที่
ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน"  
2) กำรสร้ำง
ควำมรับรู้ 
เรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
ข้ำรำชกำร 
ใหม ่และศึก 
ษำดูงำน 2 
วัน 1 คืน 

   ร้อยละ 
80 ของ
จ ำนวน
บุคลำกร
เป้ำหมำยมี
ควำม
ตระหนัก 
และปฏิบัติ
หน้ำที่ให้
เป็นไปตำม
แนวทำง
เรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคลำกรทุกระดับมี
จิตส ำนึกและ
พฤติกรรมที่สำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
สู่กำรเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

20,000 

         

นำงยุภำพิน  
ทึนหำร 
และคณะ 

 

 

 

 

           15      
สตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 
2564) 
31 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ส่งเสริม
กิจกรรมท ำ
ควำมดี เพ่ือ
สำธำรณะ 
แบ่งปัน ลด
ควำมเห็น
แก่ตัว โดย
ยึดหลัก
พอเพียง มี
วินัย สุจริต 
จิต
สำธำรณะ 
4.1กำร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
"กำรพัฒนำ
ควำมรู้
เกี่ยวกับ
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
ไปประยุกต ์
ใช้ในกำร
ปฏิบัติ
หน้ำที่" 
 

 ร้อยละ 80 
ของจ ำนวน
บุคลำกรที่
ไดร้ับกำร
พัฒนำ
ควำมรู้
เกี่ยวกับ
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
และ
สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ 
ในกำร
ปฏิบัติ
หน้ำที่ 

บุคลำกรทุก
ระดับมี
จิตส ำนึก
และ
พฤติกรรมที่
สำมำรถ
แยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน
เป็นพลเมือง
ดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
สู่กำรเป็น
บุคคล
ต้นแบบ 

20,000 

         

นำงยุภำพิน  
ทึนหำร และ
คณะ 

 

 

 

 

 

 

       16สตร์
ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 

2564) 
31 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 

5.พัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำน 
กำรประเมิน
ด้ำนคุณธรรม
และควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
1) กำรเข้ำรับ
กำรประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนิน 
งำนของ
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำร 
ศึกษำ(ITA) 
2)  กำร
ประชุมเตรียม
ควำมพร้อม
กำรตอบแบบ
ส ำรวจหลัก 
ฐำนเชิง
ประจักษ์
ประจ ำป2ี562 
3)  กำร
ประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตำม
แนวทำงกำร
ประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ 

ค่ำคะแนน
เฉลี่ยกำร
ประเมิน
คุณธรรม 
และควำม
โปร่งใสของ
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
(ITA) 

ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
มีผลกำร
ประเมิน 
คุณธรรม
และควำม
โปร่งใสใน
กำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 
หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
เพ่ือ
ผลักดันให้
ดัชนี
ภำพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของ
ประเทศ
ไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

30,000 

         

น ำ งยุ ภ ำ พิ น  
ทึนหำร และ
คณะ 

 

 

 

 

 

           17สตร์
ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 

2564) 
31 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 

6. กำร
จัดท ำ
แผนปฏิบัติ
กำรป้องกัน
และ
ปรำบปรำม
กำรทุจริต
ของ
ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 
2563 
 
 

 หน่วยงำนมี
แผนปฏิบัติ
กำรป้องกัน
กำรทุจริต 
ประจ ำปี 
2563 

ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
มีผลกำร
ประเมิน 
คุณธรรม
และควำม
โปร่งใสใน
กำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 
หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
เพ่ือ
ผลักดันให้
ดัชนี
ภำพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของ
ประเทศ
ไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

20,000 

         

น ำ งยุ ภ ำ พิ น  
ทึนหำร และ
คณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๑๘ 
 

           18สตร์
ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 

2564) 
31 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 

7. สร้ำงสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 
แนวสร้ำงสรรค์
เพื่อให้เข้ำถึงได้
ง่ำย น่ำสนใจ 
และกระตุ้นให ้
ประชำชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในกำร
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
-  จัดจ้ำงพิมพ์
คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน  
- โรลอัพ 
- โปสเตอร์  
- สติ๊กเกอร์
ประชำสมัพันธ์  
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน  
- วำรสำร 
ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่ำปี 2563 

 จ ำนวน
รูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์ 
ในด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำร
ทุจริต เพ่ือสร้ำง
กำรรับรู้ 

เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์
ที่ดีในองค์กร
และ
สำธำรณชน
ให้เกิดควำม
เชื่อมั่นใน
กระบวนกำร
ท่ำงำน ด้ำน
กำรป้องกัน
และต่อต้ำน
กำรทุจริต 

20,000 

         

นำงยุภำพิน  
ทึนหำร และ
คณะ 

 

 

 

 

 

 

 

    19 

 



22 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. กำรจัดท ำ       
และด ำเนินกำร           
ตำมยุทธศำสตร์ 
ประชำสัมพันธ์           
โดยกำรมีส่วน
ร่วมของ
ผู้รับบริกำร          
และผู้มีส่วนได้
เสีย 
 

  ร้อยละ 
80 มีควำม
พึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริกำร 
ต่อระบบ
บริหำร
จัดกำรงำน
สื่อสำรเพื่อ
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
(ช่องทำง/ 
กำร
น ำเสนอ
ข้อมูล) 

เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์
ที่ด ี
ในองค์กร
และ
สำธำรณชน
ให้เกิดควำม
เชื่อมั่นใน
กระบวนกำร
ท่ำงำน ด้ำน
กำรป้องกัน
และต่อต้ำน
กำรทุจริต 

20,000 

         

น ำ งยุ ภ ำ พิ น  
ทึนหำร และ
คณะ 
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บทท่ี 4 ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 มีดังนี้  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

กิจกรรมประกาศเจตจ านง/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ เพ่ือ
เป็นแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงเจตจานงที่มุงมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จ
ตามพันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  

โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินการจัดการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ “การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 และข้าราชการครูในสังกัด จ านวน 100 คน โดยวิทยากรจาก
สานักงาน ปปช. จังหวัดร้อยเอ็ด  และร่วมศึกษาดูงาน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  

โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               
ในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1           
มีล าดับผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เปรียบเทียบ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล าดับที ่
101  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  86.03 

1. เปรียบเทียบคะแนนการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2563 พบว่า  

- ปีงบประมาณ 2558 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.43 

- ปีงบประมาณ 2559 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.67 

- ปีงบประมาณ 2560 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.24 

    - ปีงบประมาณ 2561 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 79.91   

   - ปีงบประมาณ 2562 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.79 

- ปีงบประมาณ 2563 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.03 
คะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 และ 2563 พัฒนาการเพ่ิมข้ึน 2.24 

๒๑ 
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2. สรุปคะแนน ITA Online รายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัดในการประเมิน  
ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 75.43 - - 
2559 68.67 ลดลง -6.76  
2560 94.24 เพ่ิมข้ึน +25.57  
2561 71.91 ลดลง -22.33  
2562 83.79 เพ่ิมข้ึน +11.88 
2563 86.03 เพ่ิมข้ึน +2.24 

3. ผลคะแนนกำรประเมิน ปีงบประมำณ 2563 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.81 Excellence ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 99.05 Excellence ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 99.69 Excellence ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินขงทางราชการ 99.52 Excellence ผ่าน 

5 การแก้ปัญหาการทุจริต 99.66 Excellence ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.52 Excellence ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.24 Excellence ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.86 Excellence ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78 Very Good ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 Extremely Poor ไม่ผ่าน 

4. หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
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 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม /ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม 

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

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ

กำรทุจริต 

1. กิจกรรมประกำศเจตจ ำนง/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

- นำงยุภำพิน  ทึนหำร  

2.โครงกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำร
ต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต 
- กิจกรรมเสวนำ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

20,000 นำงยุภำพิน  ทึนหำร  

3.โครงกำรปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยก
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระท ำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- กิจกรรมสร้ำงควำมรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้ำรำชกำรใหม่ 

20,000 นำงยุภำพิน  ทึนหำร 

4.ส่งเสริมกิจกรรมท ำควำมดี เพ่ือสำธำรณะ แบ่งปัน ลด
ควำมเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สำธำรณะ 
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่" 

20,000 นำงยุภำพิน  ทึนหำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนำระบบป้องกัน

กำรทุจริตเชิงรุก 

5.พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
   - กำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) 

- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรตอบแบบส ำรวจ 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ประจ ำปี 2563 

- กำรประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
 
 

30,000 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

 

           23สตร์
ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 

2564) 
31 
 



26 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนำระบบป้องกัน

กำรทุจริตเชิงรุก 

6.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 

20,000 นำงยุภำพิน  ทึนหำร 
นำงนันทพร  สุนรบด ี

7.สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์แนวสร้ำงสรรค์เพ่ือให้เข้ำถึงได้ง่ำย 
น่ำสนใจ และกระตุ้นให้ประชำชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
- สื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต จัดจ้ำงพิมพ์
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  โรลอัพขนำด 1.2 x 2.4 เมตร ภำยใต้หัวข้อ “สพท.ยุค
ใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero Corruption” 
-  โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน 
-  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษำที่อำจ
เกิดข้ึน/Do & Don't) จัดจ้ำงพิมพ์คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

20,000 

 รวมทั้งสิ้น 150,000  
 

 

ปัญหา / อปุสรรค ์

กิจกรรมไมเ่ป็นไปตามแผนเนื่องจากมีสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคระบาดไวรชัโคนา -19 

ขอ้เสนอแนะ 

 ควรปรบัแผนใหเ้หมาะกบัสถานการณ ์

ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้ คือ  ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2563  ผ่านระดบั A  และมีผลคะแนนเพิม่ขึน้ 

2563 86.03 เพ่ิมข้ึน +2.24 
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บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 สรุปผลดังนี้  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 2563  กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โครงกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริต  กิจกรรมเสวนำ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" โครงกำรปรับฐำนควำมคิดบุคลำกรให้สำมำรถแยก
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระท ำที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"  กิจกรรมสร้ำงควำมรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้ำรำชกำรใหม่ 
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมท ำควำมดี เพ่ือสำธำรณะ แบ่งปัน ลดควำมเห็นแก่ตัว โดยยึดหลกัพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสำธำรณะ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่" 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  

พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โครงการ
ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะ ข้อเสนอแนะ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2564  

 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ปีงบประมาณ 2563   
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่

    ๒๕ 

 

 

 

สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1  ปีงบประมำณ 2563 

 

สตร์ชาติว่าด้วย
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การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 86.03 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( ผ่ำน ) โดย ตัวชี้วัด 1  ได้คะแนนสูงสุด 99.81 คะแนน ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 10  ได้คะแนน 43.75 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 75.43 - - 
2559 68.67 ลดลง -6.76  
2560 94.24 เพ่ิมข้ึน +25.57  
2561 71.91 ลดลง -22.33  
2562 83.79 เพ่ิมข้ึน +11.88 
2563 86.03 เพ่ิมข้ึน +2.24 
 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เ รียงตามล าดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.81 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 99.05 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 99.69 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินขงทางราชการ 99.52 AA ผ่าน 

5 การแก้ปัญหาการทุจริต 99.66 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.52 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.24 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.86 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 
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ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 , 9.2 และ 9.5    

          ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล   คะแนนโดยรวม  88.78 

• 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน   88.89   ( o1 – o9 ) 

• 9.2 การบริหารงาน    75.00  ( 010 – 017 ) 

• 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   100.00   ( o18 – o24 ) 

• 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  100.00  ( o25 – o28) 

• 9.5 การสร้างเสริมความโปร่งใส   80.00   ( o29 – o33 ) 

๓.๓.๔  ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละ  85  และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน

การทุจริต    คะแนน  43.75  รายละเอียด  ดังนี้  

• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน  87.50 (o34 – 
o41)  

• ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ไม่ได้คะแนน (o42 – o43)   
 
กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น                         
(มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

 
1. แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 

   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์
ตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดย
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เร่งด่วน ประเด็นตัวชี้วัดที่  1-9 ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 

  
แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

4. จัดท ำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต และแต่งตั้งผู้รับผิดด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ   

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  
- ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แบบมีส่วนร่วม  
 
กำรศึกษำให้เป็นรูปธรรม  
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดให้ชัดเจน  

- ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดวิเคราะห์วางแผนในการเตรียมเอกสารรับการประเมิน  

- สร้างความตระหนักการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด าเนินงาน  
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ภาพการประกาศเจตจ านง และอบรมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
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