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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มอ านวยการ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็น
อย่างดี 
 โครงการนี้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และเสร็จสิ้นการด าเนินงานแล้ว คณะผู้รับผิดชอบจึง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องดังรายละเอียดที่ปรากฎในข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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บทที่ ๑ บทน ำ 

 หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทาง
ลบในวงกว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิศศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมี
บทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มี
อิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การ
ทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญอันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงกำร 
1.บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
ขอบเขตของกิจกรรม/โครงกำร 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ: บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 
60 คน และผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. พ้ืนที่เป้าหมาย: ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานที่ศึกษาดูงาน 
เป้ำหมำย 

 เชิงคุณภำพ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม 
  เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 
60 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานสูงกว่าร้อยละ 85 
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บทที่ 2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  



7 
 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
 ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
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 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตวัชีว้ัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ

จากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
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ยุทธศำสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
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จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน ๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
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ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

นิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดูแลและควบคุมการ
ด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมัก
เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy 
Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
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๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

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

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดี
การทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
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๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและ 
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
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 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

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

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

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

๘. การเปดดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปดดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปดดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่
ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูร
ณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกล
ยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

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

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

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 
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์

ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการ
ขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับ
กับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าใน
สังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจ
ในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง  
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนิ นการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดย
มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
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๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิศศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปดดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปดดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การ
ใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้ งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ตามท่ีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ 

Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ 
หลังบ้าน ตามน้ าใดๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญ
อีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง 
ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียวก็คือให้เกลียด
การโกง และจะได้ไม่ท า 

 ค ำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
    (๑)  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    (๒)  ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 
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บทที่ 3 วิธีด ำเนินงำน 
 วิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 กิจกรรม มีวิธีด าเนินงานดังนี้ 

1. กิจกรรมกำรประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำย 
 วิธีกำรด ำเนินกำร 

1.1 กำรประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  1. จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร  

2. เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปทราบ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
  -  ติดประกาศท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  -  ประกาศในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
  -  กล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ 
  -  ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  -  ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
  3.จัดท าประกาศเป็น 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า  

1.2 กำรประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
2. เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปทราบ ตามช่องทางต่างๆ ได้แก ่

     - ติดประกาศท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
     - ประกาศในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
     - ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
     - ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
  3.จัดท าเป็น 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า เพ่ือการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน 

        1.3 กำรออก/ติดตำมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลำกร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยกระทรวง ในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

  1. จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
คุกคามทางเพศในสถานศึกษา 

  2.เปดดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยการ 

  - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  - ติดตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  - จัดท าสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
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สถานที่ด าเนินการ       
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
    ระยะเวลาการด าเนินงาน   วนัที่  1 เมษายน – 30 สิงหาคม 2561 
2. กิจกรรมโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน สพป.ชุมพร เขต 2 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟังบรรยายเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม  และ “งานซื้อ-งานจ้าง ที่พบบกพร่อง รู้ไว้จะป้องกันทุจริต” 
2. ประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน โดยจัดท าเสื้อ

ยืดสีขาวสกรีนข้อความดังนี้ ด้านหลังใต้คอเสื้อกระบุข้อความ สพป.ชุมพร 2  “Stop Corruption” และแขนเสื้อ
ซ้ายข้อความว่า “สพป.ชุมพร เขต 2 เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” ให้ผู้ร่วมโครงการสวมใส่ทุกคนทุกวันศุกร์ เพื่อเป็น
การรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตฯ 

3. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท าคู่มือศึกษาดูงานประกอบด้วย  
4. กิจกรรม  Organization Development (O.D.) 
5. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน  เพ่ือสร้างฐานคิด ประยุกต์หลักพอเพียงเพ่ือต้านการทุจริต    
6.ประเมินความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สพป.

ชุมพร เขต 2 

สถานที่ด าเนินการ       

   1. กิจกรรมที่ 1 -2  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2    
   2.  กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
และ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
   3.  กิจกรรม  Organization Development (O.D.) ณ  ศาลาไทยบีชรีสอร์ท  ต.ธงชัย  อ.บางสะพานน้อย  
       จ.ประจวบคีรีขันธ์        
   4. กิจกรรมที่ 5  ถอดบทเรียน ณ  ศาลาไทยบีชรีสอร์ท  ต.ธงชัย  อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์        
    ระยะเวลาการด าเนินงาน   วนัที่  14 - 16 สิงหาคม 2561 
3.กิจกรรมพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแก่บุคลากรในสังกัดตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
 2. ตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการในส่วนที่เป็นภาพรวมให้บุคลากรในสังกัดด าเนินการ ได้แก่ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล การรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทภาระหน้าที่ การจัดท าคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นต้น 
 3. รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA 2018 ใน
ระบบออนไลน์ ตามแต่ละตัวชี้วัด ภายในวันที่ 25 - 27 มถิุนายน 2561 

สถานที่ด าเนินการ       
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 ระยะเวลาการด าเนินงาน   วนัที่  1 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2561 
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บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน 

1. กิจกรรมกำรประกำศเจตนำรมณ/์ก ำหนดนโยบำย 
     1.1 จัดท ำและเผยแพร่ประกำศ เรื่อง เจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต นโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดท าและเผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจ านง
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (มี 3 ภาษาได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาพม่า) และมาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
คุกคามทางเพศในสถานศึกษา  

 

 

 
ภาพที่ 1 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลงในเว็บไซต์ สพป.ชุมพร 2  
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ภาพที่ 2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานลงในเว็บไซต์ สพป.ชุมพร 2 

 

 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทางช่องทางการติดประกาศที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกาศในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศในสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
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ภาพที่ 3 ประกาศเผยแพร่ผ่านทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคลากรในสังกัดและโรงเรียนในสังกัด 
 
 

 
ภาพที่ 4 ประกาศเผยแพร่ติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตฯ 

 1.2 กำรกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต ทุกวันจันทร์ หลังเคำรพธงชำติและสวดมนต์ 
(กิจกรรมเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เริ่มด าเนินกิจกรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต
ด้วยการท ากิจกรรมหน้าเสาธง ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 08.15 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561  จนถึงปัจจุบัน 
(เดือน กันยายน 2561) รวม 26 ครั้ง โดยการน าของ นายอดุลย์  เงินศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีผลการด าเนินการดังนี้ 
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1.2.1 บุคลำกรมีควำมตระหนักเห็นคุณค่ำของชำติ และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย 
 บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ร่วมร้องเพลงชาติไทย ท าให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า

ของชาติและร่วมรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 

  

 
 

  
ภาพที ่5 บุคลาลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
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1.2.2 สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีในหน่วยงำน  
 บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ทุกคนทุกระดับมีความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม

ด้วยความเต็มใจ 

  

 
 

  
ภาพที่ 6 บุคลากรในสังกัดท้ังข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

 
1.2.3 สร้ำงควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ร่วมกล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้าง
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ภาพที่ 7 บุคลากรในสังกัดท้ังข้าราชการและลูกจ้างกล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตทุกครั้งที่เข้าแถว
เคารพธงชาติ 

1.2.4 สร้ำงวินัย รู้หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมำธิสละเวลำร่วมกิจกรรม  
  บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 สร้างวินัยในตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่
ก าหนด สละเวลาร่วมกิจกรรม แต่งชุดข้าราชการโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวค า
ปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

 
 

ภาพที่ 8 บุคลากรในสังกัดร่วมสวดมนต์  
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1.2.5 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 และผู้บริหำรพบปะเพื่อนร่วมงำน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2และผู้บริหาร พบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนสาระความรู้ ให้นโยบายต่างๆ และเน้นย้ าในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กับบุคลากรใน
สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 

  

 
 

 
 

ภาพที่ 9 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้บริหารพบปะเพ่ือนร่วมงาน 
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1.2.6 เป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนในสังกัด  
 จากการท ากิจกรรมดังกล่าวอยู่สม่ าเสมอท าให้ข้าราชการครูในสังกัดได้เห็นการกระท าและน าไปเป็น
แบบอย่างอีกทั้งเม่ือมีโอกาสยังเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวและกล่าวค าปฏิญญาร่วมกับบุคลากรในสังกัด 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตด าเนินการโดย. จัดท าประกาศ 
เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การป้องกันการ
ละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษาเผยแพร่ตาม
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดประกาศท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   ประกาศในเว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่ง
หนังสือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
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ภาพที่ 11 ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การป้องกัน
การละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษาลงในเว็บไซต์ 
สพป.ชุมพร 2 

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ติดตู้
แดงรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็
จะมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจะจัดท าสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นระยะ 

 

ภาพที่ 12 ช่องทางรับข้อร้องเรียน ทางหน้าเว็บไซต์ สพป.ชุมพร 2 
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ภาพที่ 13 ช่องทางรับข้อร้องเรียน ตู้แดงติดบริเวณอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

สรุปผลการด าเนินการ  ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ คือ ร้อยละ 100  
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2. กิจกรรมโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมำภิบำลใน สพป.ชุมพร 
เขต 2 
2.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฟังบรรยำยเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม  และ “งำนซื้อ-งำนจ้ำง ท่ีพบบกพร่อง รู้ไว้จะป้องกันทุจริต” 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเกียรติจาก
วิทยากรของ ส านักงาน ปปช.จังหวัดชุมพรและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร โดยมีบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกคน จ านวน 60 คน เข้าร่วมการประชุมเพ่ือสร้างความรับรู้
ทั้งในเรื่องการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และเรื่องการด าเนินงานซื้องานจ้างให้ถูกต้อง 

 
 
ภาพที่ 14 ปปช.จังหวัดชุมพร บรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
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 ภาพที่ 15 สตง.จังหวัดชุมพร บรรยายในหัวข้องานซื้อ-งานจ้าง ที่พบบกพร่อง รู้ไว้จะป้องกันทุจริต 
 
2.2 ประชำสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่ำงยั่งยืน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดท าเสื้อยืดสีขาวสกรีนข้อความดังนี้ ด้านหลัง
ใต้คอเสื้อกระบุข้อความ สพป.ชุมพร 2 “Stop Corruption” และแขนเสื้อซ้ายข้อความว่า “สพป.ชุมพร เขต 2 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” ให้ผู้ร่วมโครงการสวมใส่ทุกคนทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรณรงค์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
ในการต่อต้านการทุจริตฯ 



32 
 

  

 
 

 ภาพที่ 16 เสื้อยืดสื่อประชาสัมพันธ์ที่บุคลากรในสังกัดใส่ทุกวันศุกร์ 
 
2.3 กิจกรรม ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจพอเพียง ณ รำเชนทร์พันธุ์ไม้ อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร 
และ โครงกำรพัฒนำส่วนพระองค์ อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง       
ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรและ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
โดยมีบุคลากรในสังกัดจ านวน 54 คนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อ าเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพรและ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  โดยจัดท าสมุดบันทึก
การศึกษาดูงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกความประทับใจ ข้อคิดต่างๆที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

 
                                   ภาพที่ 17 สมุดบันทึกการศึกษาดูงาน 
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ภาพที่ 18 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ราเชนทร์พันธ์ไม้ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

  

 
 

ภาพที่ 19 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
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2.4 กิจกรรม  Organization Development (O.D.) ณ  ศำลำไทยบีชรีสอร์ท  ต.ธงชัย  อ.บำงสะพำนน้อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ์        

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักการ
ละลายพฤติกรรมเพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน โดยมีวิทยากร คือ นายนิติภัทร  อ าพันมาก 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายเอกวิทย์  ม่วงน้อย ครูโรงเรียนชลธี
พฤกษาราม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ  ศาลาไทยบีชรีสอร์ท  ต.ธงชัย  อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์        

 
 

  
ภาพที่ 20 ภาพกิจกรรม Organization Development (O.D.) ณ  ศาลาไทยบีชรีสอร์ท  อ.บางสะพานน้อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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 2.5 กิจกรรมถอดบทเรียนจำกกำรศึกษำดูงำน  เพื่อสร้ำงฐำนคิด ประยุกต์หลักพอเพียงเพื่อต้ำนกำรทุจริต  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการศึกษา
ดูงาน  เพ่ือสร้างฐานคิด ประยุกต์หลักพอเพียงเพ่ือต้านการทุจริต ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ  ศาลาไทยบีชรี
สอร์ท  ต.ธงชัย  อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นายนุกูล  ชูนุ้ย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 และ นายนิติภัทร  อ าพันมาก ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

      

 

 

 

  
ภาพที่ 21 ภาพกิจกรรมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างฐานคิด ประยุกต์หลักพอเพียงเพ่ือต้านการทุจริต 
 
2.6 สรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมในกำรจดักิจกรรมโครงกำร เสริมสรำ้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน 
สพป.ชุมพร เขต 2 

2.6.1 ความประทับใจ ข้อคิดที่ได้ในการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพรและ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพรจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- ในแนวคิดการด าเนินงาน ค าว่า ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา เอาจริงในสิ่งที่เป็นจริง 
- วิทยากรให้ค าแนะน าและให้ความรู้ที่หลากหลาย 
- ได้รับประสบการที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการต้อนรับจัดขนมสวยงามน่าทานมาก 
- ได้เข้าไปเยี่ยมชมในพ้ืนที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โดยเฉพาะได้ไปดูตัวอีเห็น ซึ่งไม่เคยรู้จักและไม่เคย

เห็นมาก่อน และพืชพันธ์ไม้หลายชนิดที่แปลกๆ วิทยากรน่ารักบรรยายได้ละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย 
โดยเฉพาะให้ปลาไหลเผือกกลับมาปลูกที่บ้านด้วย 
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- ได้เห็นการน าของเหลือใช้ สิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มาก ประหยัด และลดรายจ่ายได้ 
- ได้เข้าไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ซึ่งได้รับความรู้ต่างๆมากมาย วิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้

เป็นอย่างด ี
- การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีๆ ของคุณราเชนทร์ การสู้ชีวิตในช่วงที่ชีวิตพบเจอมรสุมชีวิต สามารถลุกขึ้น

ยืนได้อย่างสมเกียรติและมีคุณค่า 
- วิทยากรให้ความรู้และมีความยิ้มแย้มแจ่มใส 
- ทุกอย่างที่ได้พบได้เจอตลอดการเดินทางจนถึงโครงการ ประทับใจทุกอย่างค่ะ 
- ความขยันของวิทยากรเป็นเลิศ 
- อากาศบริสุทธิศ อาหารเที่ยงอร่อย 
- การรู้จักใช้อย่างพอเพียง อดออม น าของเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ สามารถลดรายจ่ายได้มากมาย 
- ได้รู้เข้าใจ เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ 
- ประทับใจในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์และความสุข

ในชีวิต 
- ประทับใจในสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้จัดตั้งโครงการดีๆเพ่ือประชาชนคนไทย 
- แนวการคิด (อย่าเอาจริงกับของที่ไม่จริง และให้เอาจริงกับของที่จริง) 
- ความเป็นธรรมชาติ มีพืชพันธ์สันทรายริมทะเลที่มีความสมบูรณ์ 
- ได้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าควรใช้สิ่งที่ใกล้ตัวไม่มีราคามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มากกว่าการคิดว่า

จะต้องซื้อมาเพ่ิมเสมอไป 
- ได้แนวคิดท่ีว่า เราสามารถน าสิ่งที่มีรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพ่ิม ช่วยสร้างรายได้ได้ 
- วิทยากรบรรยายเข้าใจได้ง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
- สถานที่และการบรรยายของวิทยากร 
- วิทยากรอธิบายดีในการปฏิบัติงานตามหลักความพอเพียง 
- วิทยากรให้ค าแนะน าที่ดี เป็นกันเองอธิบายเข้าใจง่าย 
- วิทยากรเป็นคนมีความสนใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากที่ตัวเราว่ามีความสุขไหม เริ่มจากเล็กค่อยๆ

พัฒนาการให้มากขึ้น ขยับขยายกิจการจนเป็นที่รู้จักว่าได้อนุรักษ์และรักษาพันธ์ไม้ โดยการขายพันธ์ไม้
นานาพันธ์และมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้พออยู่พอกิน ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

- ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาธรรมชาติ และไม่ท าให้ธรรมชาติหรือผู้อ่ืนเดือดร้อน มี
ความสุขแบบพอเพียง 

- วิทยากรให้ความเป็นกันเองกับพวกเรา 
- ประทับใจในความมุ่งมั่นความพยายามของผู้บรรยายในการปฏิบัติตนตามหลักความพอเพียง และการ

แบ่งปัน และความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขความพอเพียงตามที่ตัวเองได้รับการถ่ายทอดมา 
- ประทับใจในคณะศึกษาดูงานที่ตั้งใจการบรรยายอย่างตั้งใจ 
- ประทับใจในการต้อนรับ การให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่และสัมผัสได้ถึงความภูมิใจความรักในงานที่

เจ้าหน้าที่เหล่านั้นปฏิบัติงานเพื่อถวายแก่ในหลวง 
- ความรักในองค์กรของเขา แม้สถานที่ในการปฏิบัติงานจะไม่ได้ใหญ่โตและอยู่ห่างไกลพวกเขาก็ตั้งใจ

ปฏิบัติงาน 
- เข้าไปที่สวน มีต้นไม้นานาพันธ์มาก ร่มรื่น 
- วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟังแล้วเข้าใจ สนใจในการรับฟังให้การต้อนรับดีมาก 
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- มีความเป็นกันเอง ตอบค าถามให้ค าแนะน าที่ดี 
- พ่ีๆพาเที่ยวฟาร์มชะมดเป็นกันเอง 
- วิทยากรพูดสนุกและเข้าใจง่าย 
- เจ้าหน้าที่เป็นกันเองพูดคุยสนุกไม่เบื่อ 
- ได้เรียนรู้วิธีการน าเสนอที่มีความรู้และมากท่ีสุด 
- ได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนในการท างานต่างๆที่เราไม่สามารถเห็นจากไหน 
- วิทยากรให้ความรู้ได้อย่างดีจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง 
- วิทยากรบรรยายดี ให้ความรู้ถ่ายทอดได้ดี มีความเป็นกันเอง และได้ชมพันธ์ไม้ การเลี้ยงชะมดในสถานที่จริง 
- รูปแบบการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จ 
- การน าเสนอความรู้ของผู้บรรยายในแต่ละสถานที่ 
- วิทยากรอธิบายได้เข้าใจง่ายถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรง 
- วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจนอธิบายเข้าใจง่าย สามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
- วิทยากรให้ความรู้เป็นอย่างดีถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
- ท าให้เกิดความคิดในการประหยัดทรัพยากรและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- รู้สึกประทับใจสถานที่และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์มากขึ้น 
- การต้อนรับที่ดีจากวิทยากรบรรยายของสวนปราชญ์เกษตรราเชนทร์พันธ์ไม้ 
- การต้อนรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ และความรู้จากวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 
- วิทยากรพูดเก่งมาก - อาหารอร่อย - บรรยากาศดี – เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดกาแฟที่แพงที่สุดในโลก ชะมดตัวหอมมาก  
- วิทยากรให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
- วิทยากรบรรยายดี มีความเป็นกันเอง 
- ความอุตสาหะ ใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงและสามารถปลดหนี้สินที่มีได้ 
- ความอุตสาหะของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่อุทยาน ในการปฏิบัติหน้าที่แม้ค่าตอบแทนน้อยและยังแก้ปัญหา/

อุปสรรคจ านวนมาก 
- ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี 
- ได้รับความรู้ในโครงการ เจ้าหน้าที่เป็นกันเองและให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี 
- ประทับใจในการให้ประสบการณ์จริงจากท่านวิทยากร 
- ประทับใจเจ้าหน้าที่ๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
- อาหารอร่อย การต้อนรับอย่างมิตรไมตรี 
- ต้นไม้เยอะ เหมาะแก่การเรียนรู้ 
- กาแฟขี้ชะมดซึ่งเป็นกาแฟที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแต่ได้ชิมในราคาเพียงแก้วละ 100 บาท 
- การปลูกพืชแบบผสมผสาน 
- ชายทะเลที่มีหาดทรายสวย 
- ความตั้งใจของวิทยากร ที่ต้องการให้คณะที่ไปดูงานทุกคนเข้าใจหลักการและน าไปปฏิบัติได้ 
- ความพร้อมเพรียงของผู้ร่วมโครงการ 
- ความตั้งใจของวิทยากร 
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2.6.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน สพป.ชุมพร 
เขต 2 วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ ำนวนคน ร้อยละ 
ชำย 6 12.5 
หญิง 42 87.5 
รวม 48 100.0 

ตารางที่ 2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบประเมิน 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด จ ำนวนคน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 4.2 

ปริญญาตรี 33 68.7 
ปริญญาโท 13 27.1 

รวม 48 100 

ตารางที่ 3 อายุของผู้ตอบแบบประเมิน 
ช่วงอำยุ (ปี) จ ำนวนคน ร้อยละ 

18-24 1 2.1 
25-35 16 33.3 

 36-45 8 16.7 
 46-55 18 37.5 
56-60 5 10.4 

รวม 48 100 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน สพป.ชุมพร เขต 2 

ตำรำงท่ี 4 สรุปควำมพึงพอใจแต่ละด้ำน 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน) 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
ด้ำนวิทยำกร 
1.กำรเตรียมตัวและควำมพร้อมของวิทยำกร 31.4 61.2 7.4   

2.กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร 41.7 50.0 8.3   

3.กำรอธิบำยเน้ือหำมีควำมชัดเจนและตรงประเด็น 39.6 58.3 2.1   

4.กำรใช้ภำษำมีควำมเหมำะสมและเข้ำใจง่ำย 39.6 58.3 2.1   

5.กำรตอบค ำถำมของวิทยำกร 18.8 70.8 10.4   

6.เอกสำรประกอบกำรบรรยำยมคีวำมเหมำะสม 16.7 66.7 16.7   

ด้ำนสถำนที/่ระยะเวลำ/อำหำร 
1.สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม 29.2 58.3 12.5   

2.ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 20.8 60.4 18.8   

3.ระยะเวลำในกำรประชมุเชิงปฏิบัติกำรมีควำมเหมำะสม 37.5 54.2 8.3   

4.อำหำร/เครื่องด่ืม มีควำมเหมำะสม 29.2 60.4 10.4   

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 
1.กำรบรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี 41.7 54.2 4.2   

2.กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำร 41.7 54.2 4.2   

3.กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ี 43.8 47.9 8.3   

4.กำรให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมของเจ้ำหน้ำท่ี 35.4 64.6    

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
1.ควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนกำรเขำ้ร่วมโครงกำร 10.4 54.2 25.0 10.4  

2.ควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังจำกเขำ้ร่วมโครงกำร 27.1 64.6 8.3   

3.สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของโครงกำรได้ 16.7 75.0 8.3   

4.สำมำรถจัดระบบควำมคิด/ประมวลควำมคิดสู่กำรพัฒนำ
งำนได้อย่ำงเป็นระบบ 10.4 85.4 4.2 

  

5.สำมำรถบรูณำกำรทำงควำมคดิสู่กำรท ำงำนเป็นทีม/กำร
ปรับตัวของบุคลำกร/กำรปฏริูประบบกำรท ำงำนในกำร
ปฏิบัติงำนได้ 

18.8 81.3 
   

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
1.สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และชีวิตประจ ำวันได้ 

22.9 72.9 4.2 
  

2.สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ 18.8 70.8 10.4   

3.มีควำมมั่นใจและสำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่เพ่ือนร่วมงำนได้ 18.8 68.8 12.5   
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    ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
        1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ ได้แก่ 
      -ควรจัดรถเป็นรถทัวร์ เพื่อความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม การสื่อสารตรงกัน 
      -โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ท าให้ทุกคนสนิทสนม เพ่ิมความสามัคคี ส่งผลให้การปฏิบัติงาน  การ
ประสานงานดีขึ้น 
      -ควรจัดเป็นรถบัสคันเดียว เนื่องจากการให้โอกาสน ารถส่วนตัว/รถอ่ืนๆ ส่งผลให้การเดินทางไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดความล่าช้า เรื่องเวลากับการรอคอย  
      -เวลาในการศึกษาดูงานน้อยเกินไป 
      -ควรจัดเป็นรถทัวร์ เพื่อความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม การสื่อสารตรงกัน 
      -วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้เฉพาะทางดีมาก สามารถอธิบายได้ชัดเจน และอาหารอร่อย 
      -เป็นโครงการที่ดีมากได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
      -ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
      -ประทับใจในการจัดโครงการนี้ ทั้งสนุกและบุคลากรทุกคนได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากข้ึน 
      - ได้เรียนรู้จากที่เราไม่ได้รู้มาก่อน 
      -เหมาะสมทั้งเวลา สถานที่ และทุกอย่าง 

     -ควรจัดให้มีทุกปี เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรของเขตพ้ืนที่ สู่องค์กรเขตพ้ืนที่เข้มแข็ง บน
พ้ืนฐานความรักความเข้าใจและความสามัคคี 

 

        2. ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรอีกหรือไม่  
      -ต้องการทุกคน 
 

        3. สถำนที/่จังหวัด ที่ท่ำนต้องกำรให้ใช้เป็นที่จัดประขุมและศึกษำดูงำนในครั้งต่อไป 
      จังหวัดสระบุรี     จังหวัดจันทบุรี     จังหวัดสุราษฎร์ธานี      จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      จังหวัดจันทบุรี     จังหวดัระนอง     จังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดใกล้ๆ ไม่ต้องเดินทางไกลมาก 

     ชมไร่องุ่น ชมฟาร์มสัตว์ เขาใหญ่ ตลาดน้ า ไปศึกษาเรียนรู้วิถีชาวบ้าน และวัฒนธรรมของ
ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน     จังหวัดเชียงราย     สวนนงนุช ชลบุร ี    
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3. กิจกรรมพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
3.1 ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแก่บุคลากรในสังกัดตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยภายหลังการประชุมได้จัดท าเป็นค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ที่ ที่  104/๒๕61 เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

  
ภาพที่ 22 ภาพการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแก่บุคลากรในสังกัด 

3.2 ตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการในส่วนที่เป็นภาพรวมให้บุคลากรในสังกัดด าเนินการ ได้แก่ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล การรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทภาระหน้าที่ การจัดท า
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นต้น 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ให้บุคลากรในสังกัดจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงานส่วนบุคคล เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพ่ือให้
บุคคลทั่วไปหรือผู้เกี่ยวข้องว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องมีขั้นตอน อย่างไรเพื่อ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยบุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีการเผยแพร่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในปี 2561 จ านวน 27 มาตรฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 23 ภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนบุคคลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ยังได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางให้
บุคลากรในสังกัดได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน
หน่วยงาน 
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ภาพที่ 24 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
 

การด าเนินงานโครงการโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
1.ผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์/กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

√  บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

√  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย คือได้คะแนนร้อยละ 86.4 สูง
กว่าเป้าหมายที่คะแนนร้อยละ 85 

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ที ่ เป้ำหมำยของกิจกรรม/โครงกำร 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมำณ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
จ านวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

√  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
จ านวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เชิงคุณภำพ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงกว่า
ร้อยละ 85 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานร้อยละ 86.4 
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    3.จุดเด่น/จุดควรพัฒนำ 

 จุดเด่นของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 โครงการนี้ช่วยให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความ
ตระหนักในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เริ่มก้าวเดินไปในทางที่เหมาะสม เปดดเผย เผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับรู้รับทราบเพ่ิมขึ้นในหลายๆเรื่อง มีแนวทางในการปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดได้ปฏิบัติร่วมกัน เป็นข้อตกลงที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

 1.ในบางกิจกรรมยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติบุคลากรบาง
คนยังไม่ปฏิบัติสม่ าเสมอ 

 2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA 2018 มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลน้อยเกินไป  

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ......................ไม่มี 


