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ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มอ านวยการและกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-
2564) ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต              
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต นับเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โครงการนี้ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นอย่างด ี

 โครงการนี้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และเสร็จสิ้นการด าเนินงานแล้ว คณะผู้รับผิดชอบจึงจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
        คณะผู้จัดท า 
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บทที่ ๑ บทน า 

 หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวง
กว้าง 
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต  ป ร า ก ฏ ใ น ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็น
กรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของ
รัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส 
เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับ
การพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทาง
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การเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึด
กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญอันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

บทท่ี 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบการ
ก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ 
(วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
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 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ 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  
 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) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 

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

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 
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สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

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

ประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่

สูงขึน้ 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่
ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
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 เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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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 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การ
แสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอัน
แน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน า
เจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

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

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกล
ยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ 
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ปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการด าเนินงานตาม
เจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้
ก าหนดให้มยีุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้น
การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
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 
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ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

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 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

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

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ 
ยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

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

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ ๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจรติ 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 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง

และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็น
กฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) 
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะ
ท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 



13 

 

กลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต
ให้เทา่ทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

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. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองใน
การปราบปรามการทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

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

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

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

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง
โทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดี
ถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
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เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index 
:CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 -ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 
ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามา
หากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะ
ติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ
ใช้กลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้
ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัด
ระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้า
มาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจั ด โ คร งสร้ า งหน่ ว ย งานภาครั ฐที่ มี อ าน าจหน้ าที่ ซ้ า ซ้ อนหรื อลั กลั่ นกั นหรื อมี เ ส้ นทา ง  
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ ให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
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บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ 
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้า
ไปตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ
ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐ .๗  ส่ งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ ายต่ างๆที่ จั ดตั้ งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

  
 



16 

 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินงาน 
1.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 

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

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายโครงการ    
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

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

3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2    
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2  จ านวน  35 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทั้งหมด 
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4. กิจกรรม -ตัวช้ีวัด –เป้าหมาย –งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1.กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรา้ง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อยมีส่วนร่วมและ
เป็นผู้น าในการต่อต้านการทุจริต  

คน 3,008 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนมีส่วนร่วม
และเป็นผู้น าในการต่อต้านการทุจริต  

คน 140 5,000          กลุ่มนิเทศ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ 
Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมีทักษะใน
การบริหารจัดการบริษัทสร้างการ และค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยแบ่งปันผล
ก าไรในการท าประโยชน์เพื่อสาธารณะ 

โรงเรียน 13 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของ
แผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มจีิตส านึกสาธารณะ มทีักษะ
กระบวนการคดิมีวินัย ซื่อสัตยส์ุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ 

คน 238 5,000          กลุ่มนิเทศ 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

จ านวนโรงเรยีนที่ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

โรงเรียน 14 
 

5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

6.กิจกรรมสร้างคา่นิยมความซื่อสตัย์
สุจรติใหแ้ก่สังคมด้วยนวตักรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสรา้งสรรค์(สื่อภาพยนตรส์ั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้างค่านิยมความซื่อสัตยส์ุจรติ 
ให้แก่สังคม 

ผลงาน 10 
 
 

5,000          กลุ่มนิเทศ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดใน
สังกัด 

จ านวนโรงเรยีนในสังกัดที่น าหลักสูตรต้านทุจรติ
ศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียน 119 15,000          กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลีย่น
เรียนรูผ้ลการจดัการเรียนการสอนโดยการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาและสามารถน าไปปรับ
ใช้ในโรงเรียนได ้

โรงเรียน 40 15,000          กลุ่มนิเทศ 

9. การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ปรับใช้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 10,000          กลุ่มนิเทศ 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียน
สุจรติพระราชทาน ด้านความโปรง่ใส 

จ านวนโรงเรยีนที่มีการยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานการบรหิารโรงเรยีนด้วยความโปร่งใส 
และมีการพัฒนานักเรยีนตามคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจรติ  

โรงเรียน 2 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียน
สุจรติ 

จ านวนผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัติงานท่ีมี
การบูรณาการและมีความเช่ือมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสจุริต 

ผลงาน 
 

10 10,000          กลุ่มนิเทศ 

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ตดิตามผล
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต 

จ านวนโรงเรยีนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินโครงการโรงเรยีนสุจรติ 

โรงเรียน 119 10,000          กลุ่มนิเทศ 

13. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจรติ มีจติส านึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง

ร้อยละ 85 100,000 
 

        กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
13.1 กิจกรรมสรา้งความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจรติ 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 . 
 

        กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 
 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85           กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.3 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกสาธารณะ  
 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85           กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85           กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online 

จ านวนเครื่องมือการประเมิน ITA Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 0          กลุ่ม
อ านวยการ 

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีเว็บไซต์ของ
โรงเรียนทีส่มบรูณเ์พื่อรองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 0          กลุ่มนโยบาย
และแผน 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 0          กลุ่ม
อ านวยการ 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมนิ ITA ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      กลุ่มนิเทศฯ 

รวม 250,000           
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 วิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวิธีด าเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งใช้การด าเนินโครงการตามวงจรเดมมิ่ ง (Demming Circle) หรือ PDCA 
และใช้กระบวนการนิเทศแบบ APDER ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศที่ได้มาจากการสังเคราะห์ จากกระบวนการนิเทศ
แบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท์ กระบวนการนิเทศแบบ PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) และเทคนิค
การนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  1.ขั้นวิเคราะห์บริบท (Analysis) 2.ขั้นวางแผน
การนิเทศ (Plan) 3.ขั้นด าเนินการนิเทศ (Do) 4.ขั้นประเมินตรวจสอบ (Evaluation) 5.ขั้นสรุปผล รายงานผล 
(Report) ซึ่งมีข้ันตามการด าเนินโครงการฯตาม วงจร PDCA ดังนี้  

ขั้นเตรียมงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งในปีงบประมาณ 
2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 8 รายการ ได้แก่ การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด การด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) ส าหรับผู้บริหารและครู กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน การด าเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมต้านทุจริต การด าเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมโดยการ 
- ศึกษาคู่มือการจัดท ากิจกรรมต่างๆภายในโครงการฯได้แก่ คู่มือกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ป.ป.ช. 

สพฐ.น้อย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน และประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2563 และศึกษาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการประเมิน ITA Online ในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 35 โรงเรียน 

๒.จัดท าหลักสูตรประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA 
Online) ปีงบประมาณ 2563 

๓. จัดท าเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์                 
(ITA Online) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีเครื่องมือในการประเมิน 3 รายการได้แก ่

- แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) 
- แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT) 
- แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency 

Assessment (OIT) 
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- แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563 

- แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต  
   -  แบบบันทึกการนิเทศขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

 ขั้นด าเนินการ 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
ได้ด าเนินโครงการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1) การติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 119 โรงเรียน ผ่าน Google from  

2) การจัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนให้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต                
ร้อยละ10 ค้นหาและจัดท านวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 
4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563 
5) การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ผ่านการติดตามจาก Google from และการนิเทศทางตรง เพ่ือแนะน าแนวทางการ
ด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ
สามารถส่งเสริมพัฒนา ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ตามแนวทางโครงการโรงเรียนสุจริต
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เป็นต้น 

 ขั้นรายงาน 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2563 ได้จัดท ารายงานโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้น าข้อมูลจากเล่มรายงานดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 วิธีการด าเนินการ 

1 การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
  1.1 จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร  

1.2 เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปทราบ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
  -  ติดประกาศท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  -  ประกาศในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
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  -  กล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ 
  -  ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  -  ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด 

2 การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
2.2 เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัดและบุคคลทั่วไปทราบ ตามช่องทางต่างๆ ได้แก ่

     - ติดประกาศท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
     - ประกาศในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
     - ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
     - ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

    3 การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

  3.1 จัดท าประกาศ มาตรการต่างๆ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดและโรงเรียนในสังกัดทราบ ดังนี้  
    - มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    - มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
    - มาตรการการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน  
    - มาตรการการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก  
    - มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 
    - มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล 
    - มาตรการกลไกระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
    - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
    - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  3.2 ติดตามแนวทางปฏิบัติต่างๆ โดย 

    - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
    - ติดตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
    - จัดท าสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
    - จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสพป.ชุมพร เขต 2 ในด้านต่างๆ ไว้ที่จุดรับ
บริการตามกลุ่มหน่วยต่างๆ ในเว็บไซต์ของสพป.ชุมพร เขต 2  
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4. การจดัท าโครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรในการปฏิบัตงิานเพื่อการจดัการเรียนรู้และปลูกจิตส านึก
ป้องกันการทุจริต   

วิธีการด าเนินการ 
1.ขั้นเตรียมการ  เขียนโครงการที่ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณกลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การประเมินผล บุคลากรที่เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
ก าหนดการประชุม เสนอผู้อ านวยการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 

2.ขั้นด าเนินการ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ ให้จัดท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการ
ประชุมอบรม พร้อมทั้งแนบก าหนดการประชุม และจัดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
          3.ขั้นสิ้นสุดการด าเนินการ ท าการประเมินผลการประชุมและรายงานผลต่อผู้อ านวยการฯ ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม 

สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่    

    ระยะเวลาการด าเนินงาน   ระหว่างวันที่  30  สิงหาคม  - 1  กันยายน  2563 

กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 

ขั้นตอนการประเมิน 

สพท . ได้ก าหนดรายละ เ อียดของการ เข้ า รับการประ เมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์โดยจ าแนกขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 
ออกเปน็ 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน 

ช่วงเตรียมการประเมิน 

1. สพท. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะผู้ประเมินและผู้ดูแลระบบ ITA 

Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA 
Online ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพท.ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วมด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

2. สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยการประเมิน 
สพท. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแลระบบ ITA 

Online ของ สพท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการ 
ประเมิน การเชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และวางแผนการด าเนินงาน 

 

3. สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินITA Online ของสถานศึกษา ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (เพ่ิมเติม) 

25 
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สพท. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด า เนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ืออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอก 
ข้อมูลการตอบแบบประเมิน การจัดท าข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบค าถามแบบส ารวจการ 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 

4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเ พ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแล 

ระบบของสถานศึกษา ดังน ี้ 

– กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
– น าเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
– ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
– ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

5. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ 
ITA Online 2020 

6. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
สถานศึกษาจะต้องด า เนินการเผยแพร่ข้อมูลต่ าง ๆ ของสถานศึกษาที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 

ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อค า ถามของแบบส ารวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
1. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบ 
3. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ให้สถานศึกษา 
4. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EITให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบ 
5. ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 
2. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3. ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อ สพฐ. 
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บทท่ี 4 ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563 มีผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการดังนี้ 

1 การติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 119 โรงเรียน ผ่าน Google from พบข้อมูลดังนี้  

1) โรงเรียนที่รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีจ านวน ทั้งสิ้น 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ด้านการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบข้อมูลดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า 
- โรงเรียนมีการวางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  จ านวน 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  
84.00 
- โรงเรียนมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.10 
- โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน จ านวน 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ80.70 
- โรงเรียนมีการด าเนินการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จ านวน103  
  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.60 
- โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา จ านวน 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ45.40  
- มีการรายงานผลต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จ านวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.20  
  ( ทุกโรงเรียนมีการรายงานผลตามสภาพจริง ร้อยละ 100 )  

3) ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ขับเคลื่อนขับสูตรต้านทุจริตศึกษาตามแนวทางดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลการขับเคลื่อนขับสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า 
- เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
- บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 50 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 42.40 
- บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จ านวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.40 
- จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.60 
- จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.10 
- จัดบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.20 

4) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.60 ตาม
แผนภูมิรูปภาพ 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในปีการศึกษา 2563 

สาเหตุในการเปลี่ยนแปลงได้แก่ 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- เพ่ิมเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อ

ตนเองและสังคม 
- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
- เพ่ิมเนื้อหาและเน้นการสอดแทรกเนื้อหาไปในทุกกลุ่มสาระวิชาและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

เชื่อมโครงกับโครงการที่ท าในหลักสูตรต้านทุจริต 
- เพราะลดความหนาแน่นของเวลาเรียนและลดจ านวนวิชาเรียน 
- การบูรณาการท าให้ นักเรียนได้รับความรู้ในบางส่วนไม่ครอบคลุม 
- ต้องการมุ่งเน้นสาระหลักในการจัดการเรียนรู้ เพราะการต้านทุจริตสามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เป็นเนื้อหาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือให้คณะครูได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

2 การจัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนให้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต                
ร้อยละ10 ค้นหาและจัดท านวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งทุกโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 
100 และได้จัดท านวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริตได้แก่ 

- กิจกรรมหน้าเสาธงธ ารงสุจริต  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 
- กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีสู่วิถีโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 
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- กิจกรรมคุณธรรม น าชีวิต โรงเรียนบ้านบางหยี 
- กิจกรรมสภาอาสา โรงเรียนประชาเอื้ออารี 
- กิจกรรมหนองปลาธ ารงสุจริต โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 
- กิจกรรม ไปรษณีย์ซื่อสัตย์ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 
- กิจกรรมวงล้อวินัย  ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านดอนแค 
- กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านตรัง 
- กิจกรรมอนุบาล ปรับ เปลี่ยน ปลุก สู่โรงเรียนสุจริต โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 
- กิจกรรมกล่องปราบทุจริต โรงเรียนวัดท่าสุธาราม 
- กิจกรรมกระดาษสะสมความดี โรงเรียนบ้านวังปลา 
- กิจกรรมเกมคณิต คิดดี มีสุจริต โรงเรียนบ้านพังเหา 
- กิจกรรมนิทาน 3 ภาษา ( จ านวน 7 เรื่อง) โรงเรียนวัดดอนชัย 
- กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่  โรงเรียนบ้านท่าทอง 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียน
สุจริต ได้ด าเนินกิจกรรม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน และประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน ได้ด าเนินการประกวดแข่งขัน และคัดเลือก
โรงเรียนเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นโรงเรียนบ้านเขาแงน 

- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน มีครูเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จ านวน 3 คน และ
คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็น นายสิทธิชัย คงนวน              ครู
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 

- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร มีผู้บริหารเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จ านวน         3 
คน และคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นนางสาวแสงอาทิตย์  เรือง
สว่าง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 

- กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน  
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน 
- กิจกรรมส านึกหน้าที่พลเมือง มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 โรงเรียน   
โดยโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน และ

ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน และกิจกรรมถอดบทเรียน  

 (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร พบว่า กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของการประกวดแข่งขัน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วน
รายการอื่นๆ รอบเกียรติบัตร ระดับคุณภาพผลงานจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ 
2563 ด าเนินการประเมิน ITA Online กับกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 35 โรงเรียน 
ผลการประเมินพบว่า โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ITA Online มี จ านวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.71  ซึ่งมี
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ ดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้านทับใหม่   มีคะแนนรวม  96.72  คะแนน 
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2) โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม มีคะแนนรวม  96.11  คะแนน 
3) โรงเรียนบ้านห้วยชัน   มีคะแนนรวม  94.32  คะแนน 
4) โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง มีคะแนนรวม  90.85  คะแนน 
5) โรงเรียนบ้านคลองกก  มีคะแนนรวม  90.24  คะแนน 
6) โรงเรียนพัฒนศึกษา  มีคะแนนรวม  89.61  คะแนน 
7) โรงเรียนวัดสว่างมนัส  มีคะแนนรวม  88.39  คะแนน 
8) โรงเรียนวัดประสาทนิกร  มีคะแนนรวม  87.17  คะแนน 
9) โรงเรียนวัดแหลมปอ  มีคะแนนรวม  85.48  คะแนน 

3.5 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ได้ด าเนิน นิเทศ
ติดตามการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นการนิเทศทางตรง ในโรงเรียนต้นแบบ และ
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  
 
ภาพแสดงประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการตัดสินการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียน
สุจริต ปีงบประมาณ 2563 

 

 

ภาพแสดงการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ 2563 
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กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        1.1 จัดท าและเผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดท าและเผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (มี 2 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ) และมาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การป้องกัน
การละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา  
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 1.2 การกล่าวค าปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ 
(กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เริ่มด าเนินกิจกรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตด้วย
การท ากิจกรรมหน้าเสาธง ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 08.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561  จนถึงปัจจุบัน  โดยการ
น าของ นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

1.2.1 บุคลากรมีความตระหนักเห็นคุณค่าของชาติ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ร่วมร้องเพลงชาติไทย ท าให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของ

ชาติและร่วมรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
1.2.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน  

บุคลากรในสังกัดสพป.ชุมพร เขต 2 ทุกคนมีความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
1.2.3 สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ร่วมกล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้างความ

ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
1.2.4 สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิสละเวลาร่วมกิจกรรม  

  บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 สร้างวินัยในตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
สละเวลาร่วมกิจกรรม แต่งชุดข้าราชการโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวค าปฏิญญาเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

1.2.5 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้บริหารพบปะเพ่ือน
ร่วมงาน 
  นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2และ
ผู้บริหาร พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนสาระความรู้ ให้นโยบายต่างๆ และเน้นย้ าในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต กับบุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 

1.2.6 เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานในสังกัด  
 จากการท ากิจกรรมดังกล่าวอยู่สม่ าเสมอท าให้ข้าราชการครูในสังกัดได้เห็นการกระท าและน าไปเป็น
แบบอย่างอีกทั้งเม่ือมีโอกาสยังเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวและกล่าวค าปฏิญญาร่วมกับบุคลากรในสังกัด 
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1.3 การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต เช่น การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตด าเนินการโดย . จัดท าประกาศ เรื่อง 
มาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การป้องกันการละเมิดสิทธิ
เด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษาเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ ติดประกาศที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

 
มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ติดตู้แดงรับ

เรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็จะมีขั้นตอนการ
รับเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจะจัดท าสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

 

 
  

เข้าถงึมาตรการตา่งๆได้จาก QR Code ด้านลา่ง 
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1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อการจดัการเรียนรู้และปลูกจิตส านึกป้องกันการทุจริต   
                   ด าเนินการตามโครงการ  โดยมีบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต 2 
เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  36  คน  ส่วนที่เหลือติดภารกิจเนื่องจากมีภารกิจอ่ืน ๆ เช่น ไปราชการการอบรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ภารกิจส่วนตัว  ต้องอยู่เวรยามส านักงานท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้   
                      1.วิทยากรจาก สพป.กระบี่  สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนา  การจัดการเรียนรู้และปลูก
จิตส านึกป้องกันการทุจริต ของ สพป.กระบี่ได้ละเอียดและชัดเจนดี 
                     2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เข้าใจในกระบวนการ  ทิศทาง  ล าดับขั้นตอนในการต่อต้านการ
ทุจริต และสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยจัดท า
มาตรการขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ 
                    3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ใน สพป.กระบี่ 
โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับบุคลากรของ สพป.
กระบี่ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
                   1.การประเมินผลครั้งนี้ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวม 
รวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form 
                  2.การประเมินผลการส ารวจ  จากผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  36  คน  และตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดโดยมีรายละเอียดและผลสรุปในแต่ละประเด็นค าถามต่างกัน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออกเป็น  3  
ส่วน  คือ   
                  ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ และการศึกษา 
                  ผลการวิเคราะห์ส่วนที่  1 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิง  ร้อยละ 80.55  เป็นบุคลากรในช่วง 
อายุ  51  ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  38.89  และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท  ตามล าดับ 
                 ส่วนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุม  ประกอบด้วย ด้านวิทยากร  สถานที่/ระยะเวลา/ 
อาหาร  ความรู้ความเข้าใจและการน าความไปใช้  ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
                ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ที่มีความชัดเจน 
ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  4  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา  มีความพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.05 
                   การเชื่อมโยงเนื้อหาในการประชุมปฏิบัติการ/ดูงาน  มีความพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.05  การ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการประชุมปฏิบัติการ/ดูงาน  มีความพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.11  มีความครบถ้วนของเนื้อหา
ในการประชุมปฏิบัติการ/ดูงาน  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  3.92  รวมทั้งการใช้เวลาตามที่ก าหนด  มีระดับความพึง
พอใจมากเช่นเดียวกัน  มีค่าเฉลี่ย 4.16 และการตอบข้อซักถามในการประชุมปฏิบัติการ/ดูงาน  มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 
4.05  สรุปค่าเฉลี่ยทุกข้อรวมกันเท่ากับ 4.05  หรือคิดเป็นร้อยและ  81  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
                   จากการประเมินผลตามใบงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการ
เรียนรู้และปลูกจิตส านึกป้องกันการทุจริต  สามารถสรุปแนวทางในการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือป้องกันการทุจริต ภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 ในปีงบประมาณ  2564  
ดังนี้ 
                   1.จัดประชุมบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือชี้แจงข้อราชการส าคัญต่าง ๆ  รวมทั้งให้ความรู้ 
เน้นย้ าการต่อต้านการทุจริต  การแก้ไขปัญหาการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  รวมทั้งการ 
ประเมินผลการรับรู้ของบุคลากรครู  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แนะน าขั้นตอน  แนวทางในการ้องเรียนเมื่อพบเห็นการ 
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ทุจริตภายในหน่วยงาน 
                  2.มาตรการติดตาม เฝ้าระวัง ออกตรวจสอบการทุจริตภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียน 
                  3.ส่งเสริม  สนับสนุน และวางมาตรการให้บุคลากรและครู  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สามารถส่งเรื่อง
ร้องเรียนและส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  รวมทั้งสามารถติดตามผลการร้องเรียนโดยปราศจากอุปสรรค 
                  4.สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญ  ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมีการ
จัดท ามาตรการขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัดซึ่งได้จากกาส ารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาและจากเอกสารหลักฐาน
การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการส ารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาและจากเอกสารหลักฐาน
การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.10 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.13 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.66 ซึ่งอยู่ ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.57 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.92 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงานในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.76 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.23 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างานในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.06ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.50 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 45.35 ซ่ึงอยู่ในระดับ F 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 

 

 

จ า ก แ ผ น ภู มิ พ บ ว่ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง 
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.46 ซึ่งอยู่ในระดับ B  

ตารางแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 
แหล่งข้อมูล ค่าน้ าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 

IIT 30 27.๓๘ 91.2๖ 

EIT 30 ๒๖.๙๐ 89.6๖ 

OIT 40 ๒๔.๑๗ 60.42 
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แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์ตาม 
ค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่ 
แบบ IIT มีค่าน้ าหนักคะแนน ๓0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ าหนัก 
คะแนน 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2๖.9๐และ แบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน ๔0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
2๔.๑๗ มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนต่ าสุด 

ตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ รายชื่อสถานศึกษา คะแนน ITA ระดับ 
๑ โรงเรียนบ้านทบัใหม่ 96.72 AA 
๒ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 96.11 AA 
๓ โรงเรียนบ้านห้วยชนั 94.32 A 
๔ โรงเรยีนชุมชนบา้นเขาหลาง 90.85 A 
๕ โรงเรียนบ้านคลองกก 90.24 A 
๖ โรงเรียนพัฒนศึกษา 89.61 A 
๗ โรงเรียนวัดสวา่งมนสั 88.39 A 
๘ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 87.17 A 
๙ โรงเรียนวัดแหลมปอ 85.48 A 

๑๐ โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ 84.48 B 
๑๑ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 83.74 B 
๑๒ โรงเรียนวัดเชิงคีร ี 81.75 B 
๑๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 81.31 B 

27.38 

26.9 

24.17 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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๑๔ โรงเรียนบ้านเขาทะล ุ 81.19 B 
๑๕ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 81.12 B 
๑๖ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 80.91 B 
๑๗ โรงเรียนบ้านโหมงราษฏร์พัฒนา 80.33 B 
๑๘ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 79.29 B 
๑๙ โรงเรียนวัดท่าสุธาราม 79.03 B 
๒๐ โรงเรียนบ้านสะพานยูง 78.73 B 
๒๑ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 77.92 B 
๒๒ โรงเรียนบ้านปงัหวาน 77.39 B 
๒๓ โรงเรียนบ้านบางหย ี 76.14 B 
๒๔ โรงเรียนบ้านในเหมือง 74.96 C 
๒๕ โรงเรียนบ้านวังปลา 74.04 C 
๒๖ โรงเรียนวัดวาลุการาม 73.49 C 
๒๗ โรงเรยีนวัดปิยะวัฒนาราม 73.27 C 
๒๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบา้ 72.52 C 
๒๙ โรงเรียนชุมชนบา้นสวนสมบูรณ์ 71.95 C 
๓๐ โรงเรียนบ้านค ู 66.01 C 
๓๑ โรงเรียนวัดธัญญาราม 64.32 D 
๓๒ โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 60.82 D 
๓๓ โรงเรียนบ้านหนองปลา )สวี(  59.38 D 
๓๔ โรงเรียนวัดราชบุรณะ 57.81 D 
๓๕ โรงเรียนวัดดอนชัย 55.36 D 

จากตารางแสดง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของสถานศึกษา 
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 (เรียงตามรายชื่อสถานศึกษา ) พบว่า สถานศึกษา 

33ที่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ AA จ านวน 2 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับA จ านวน 7 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ใน
ระดับ B จ านวน 14 แห่ง มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ C จ านวน 7 แห่งและสถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินระดับ D มีจ านวน 5 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

33 

ภาพแสดงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA Online แก่
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานโครงการโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้ 
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 1.สรุปผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภายในโรงเรียน
ได้      

 
 

 

 

 
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ภายในโรงเรียนได้ ร้อยละ 100 ใน 
รูปแบบต่างๆได้แก่ การเปิดเป็น
รายวิชาเพ่ิมเติม บูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม บูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆจัดในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  จัดเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตร จัดบูรณาการกับวิถี
ชีวิตในโรงเรียน 

2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการ
เรียนรู้          

 
 

 ครูผู้สอนะสามารถสร้างนวัตกรรม
กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ใ ห้
นักเรียน ได้เรียนรู้ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ส่งผลให้นักเรียน
บรรลุผลการเรียนรู้  โดยพบว่า 
นักเรียนผ่านจุดประสงการเรียน 
ร้อยละ 100       

3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ได้รับการปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ได้รับการปลูกฝังให้
เกิดพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ที่ทุกโรงเรียนมีการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 
100 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ ต่ างๆ 
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ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต เช่น 
กิ จ ก ร ร ม  บ ริ ษั ท ส ร้ า ง ก า ร ดี 
กิ จ กรรม  ป .ป .ช .  สพฐ .  น้ อย 
กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง และ
กิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนด าเนินการ 
เป็นต้น 

4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

 

 
 

 ร้ อยละ  100  พบว่ า นั ก เ รี ยน
กลุ่มเป้าหมายในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2มีคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 

 

2 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2563 มีจุดเด่นในการด าเนินโครงการดังนี้ 

1) มีโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายร้อยละ 10 เป็นโรงเรียนแกนน าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
โครงการฯ 

2) กิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการฯมีการจัดประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรมทุกครั้งก่อนการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะครูกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้มีทิศทางในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) มีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 
4) มีการประกวดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการฯ เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน 

และการประกวดแข่งขันให้แก่โรงเรียนที่มีความสนใจ 

3 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
1) ควรมีการนิเทศ ติดตามทางตรงด้านการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต                       

ให้มากขึ้น 
 2) ควรพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) เพ่ิมข้ึน 
 3) ควรมีการจัดตั้งคณะท างานด้านการสรุปผลการด าเนินโครงการฯอย่างจริงจัง เพ่ือให้ ได้ข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน 

4 ข้อเสนอแนะ  
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีครูผู้สอนและผู้บริหารที่มีความเข้าใจด้าน
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ค่อนข้างน้อย จึงมีครูและผู้บริหารส่งผลงานกิจกรรมถอดบทเรียนน้อย ซึ่ง
กิจกรรมถอดบทเรียนถือเป็นกิจกรรมที่ครูและผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนด้านการสอน
และการบริหารงานได้ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส จึงควรพัฒนาครูและผู้บริหารด้านกิจกรรมถอดบทเรียนให้
มากขึ้น 

 2) กิจกรรมเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากเครื่องมือส าหรับการประเมิน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่พร้อม 
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กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์/กิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
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 าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมาย คือได้คะแนนร้อยละ 84.3  

2. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ที ่ เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 60 คน
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

√  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ านวน 60 คนเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เชิงคุณภาพ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

√  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงกว่าร้อยละ 
85 

 √ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานร้อยละ 
84.3 

    3.จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 

 จุดเด่นของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้

 โครงการนี้ช่วยให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความตระหนัก
ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เริ่มก้าวเดินไปในทางที่เหมาะสม เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
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รับรู้รับทราบเพ่ิมขึ้นในหลายๆเรื่อง มีแนวทางในการปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดได้ปฏิบัติร่วมกัน เป็นข้อตกลงที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น  

 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

 1.ในบางกิจกรรมยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติบุคลากรบางคน
ยังไม่ปฏิบัติสม่ าเสมอ 

 2.บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของ 
สพป.ชุมพร เขต 2 น้อย จนบางครั้งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตอบแบบวัดการรับรู้ 
  3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563  
ที่ผ่านมาท าให้เป็นอุปสรรคในการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สพป.ชุมพร  เขต 2  รวมทั้งการด าเนินการตามข้อสั่งการ  และนโยบายของ สพฐ. 
ส่งผลให้การรายงานผลการด าเนินงาน  กิจกรรม/โครงการ  ค่อนข้างมีจ ากัด และกระชั้นชิด  ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

          -ไม่มี- 
กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์โดยภาพรวมระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.46 ซึ่งมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับBซึ่งถือเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก 

สถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูงเนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาอย่างเข็มแข็งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดการ
ประเมินที่ก าหนดไว้ 

สถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ าส่วนหนึ่งเนื่องจากแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ท าให้สถานศึกษาบางแห่ง
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมิน ท าให้ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่ตรงตาม
ข้อพิจารณาหรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนใน
รายการดังกล่าว 

ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ด้านบุคลากร 

 1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาบางแห่งยังเขา้ใจไม่ถูกต้อง 
 2) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาท าให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online 

ด้านเทคนิค 
 ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบางพ้ืนที่ 
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ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ด้านบุคลากร 
1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุม Video Conference 
2) หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบายกระบวนการขั้นตอน

ในการประเมิน ITA Online ให้ ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนการประเมิน 
ด้านเทคนิค 

 ที่ปรึกษาการประเมินและสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ ITA Online 
ที่ปรึกษาการประเมินควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่าย งบประมาณทีเ่หลือ 
โครงการโรงเรียนสุจริต 224,000 184,301 124,699 
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

128,000    95,500 32,900 

กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 35,000 35,000 0 
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