
ช่ือโครงการ               โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการต่อต้าน 
                                   การทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการท่ีดี   
สนองกลยุทธ์ท่ี 3      การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
___________________________________________________________________________________ 
1 .หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) มีพันธกิจในการสร้าง 
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมา-   
ภิบาลในภาครัฐ และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกัน
ด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ได้ตระหนักในความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการ ต่อต้านการทุจริต และปลูก
จิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการท่ีดี  การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรมสุจริต  
เพื่อให้สังคมได้ประจักษ์ว่าสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็น “สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”   
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึก

สู่การเป็นข้าราชการท่ีดี  
2. เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรมสุจริต  สร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต  

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

   บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคน  จำนวน  58  คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
             1. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการท่ีดี 
    2. บุคลากรมีจิตสำนึก ค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรม
สุจริต  เป็น“สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แต่งต้ังคณะทำงาน/ประชุมคณะทำงาน กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ติดต่อประสานงานเพ่ือดำเนินโครงการ  กรกฎาคม 2563  
3. ประชุมสัมมนาการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

สิงหาคม 2563  

4. ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ท่ีมีผลการประเมิน ITA อยู่
ในระดับ A   

สิงหาคม 2563 
 

 

5. ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2563  
6. รายงานผลโครงการ ตุลาคม 2563  

5.  วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
         วันท่ี  21 สิงหาคม  2563 
         - ประชุมสัมมนาการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 วันท่ี 24 สิงหาคม 2563 

- ศึกษาดูงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

6. งบประมาณ 
        จำนวน............168,660....... บาท....... (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
         ใช้เงินงบประมาณโครงการ ITA  จำนวน 100,000 บาท  ใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 68,660.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะทำงาน 
1.อาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน 2  มื้อ  
มื้อละ 25 บาท  จำนวน  10  คน   เป็นเงิน 
2. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  1  มื้อ  
มื้อละ 80   บาท  จำนวน 10 คน  จำนวน  1  วัน 

  
 
 

 
 

500 -. 
 

800 -. 

 

             รวมงบประมาณ 1,300 -. - 1,300 -. - 
กิจกรรมที่2  ประชุมสัมมนา  จำนวน  1  วัน  
(จำนวน  58 คน)   
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จำนวน  2  มื้อ 
มื้อละ  25  บาท   เป็นเงิน 
2.ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 1  มื้อ  
มื้อละ  80 บาท    เป็นเงิน                         
3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
เป็นเงิน 
4. ค่าจัดทำเอกสาร/ป้ายโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000.- 

 
 
 

2,900.- 
 

4,640.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,000.- 

รวมงบประมาณ 13,540.- 3,000.- 7,540.- 3,000.- 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมท่ี  3  ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
1.ค่าอาหาร 
  วันท่ี 23 สิงหาคม 2563 
   - อาหารเช้า มื้อละ 100 บาท 
      (58 x 100) 
   - อาหารกลางวันและอาหารเย็น มื้อละ 300 บาท 
     (58 x 300 x 2) 
  - อาหารว่าง 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
    (58 x 35 x 2) 
  วันท่ี 24 สิงหาคม 2563 
   - อาหารกลางวันและอาหารเย็น มื้อละ 300 บาท 
     (58 x 300 x 2) 
  - อาหารว่าง 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
    (58 x 35 x 2) 
2. ค่าท่ีพัก (วันที่ 23 สิงหาคม 2563) คนละ 600 บาท 
   (58 x 600) 
3. ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ คันละ 15,000 บาท 
   (15,000 x 2 วัน) 
4. ค่าชดเชยน้ำมันรถตู้สำนักงาน 2 คัน กม.ละ 4 
บาท ระยะทางไป – กลับ 500 กม. 
   (500 x 4 x 2)       
5. ค่าของสัมมนาคุณในการดูงาน 1 ช้ิน  

  
 
 

 
 
 
 
 

5,800.- 
 

34,800.- 
 

4,060.- 
 
 

34,800.- 
 

4,060.- 
 

34,800.- 
 

30,000.- 
 
 

4,000.- 
1,500.- 

 

                      รวมงบประมาณ 153,820.-  153,820.-  
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 168,660.- 3,000.- 162,660.- 3,000.- 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง    มีผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของการศึกษาดูงานไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย 
    แนวทางการบริหารความเสี่ยง  สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของโครงการ 
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8.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
     

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
การต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการ
ท่ีดี 
2. ร้อยละของบุคลากรในสังกัด  จิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ี
มีวัฒนธรรมสุจริต  สร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต  

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ  100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. บุคลากรในสังกัดมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการท่ีดี 
          2. บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึก ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใสจนกลายเป็นค่านิยมหลักของ
องค์กร เป็น “สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


