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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต  2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต นับเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
2 โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
เป็นอย่างดี 

 โครงการนี้ด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และเสร็จส้ินการด าเนินงานแล้ว คณะผู้รับผิดชอบจึง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องดังรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
        คณะผู้จัดท ำ 
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บทที่ ๑ บทน ำ 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต    
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับท่ีผ่านมาสู่  การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงาน        
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหา    
หรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของ      
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาค      
ประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้
รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ัง
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ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายส าคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลด
น้อยลง  

2. วัตถุประสงค์โครงกำร 
 1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต        

ในวงกว้าง ท้ังในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและชุมชน 
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปำ้หมำยโครงกำร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนัก

รู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตใน 
วงกว้าง ท้ังในระดับหน่วยงาน ระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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4. กลุ่มเปำ้หมำยโครงกำร 
1. นักเรียน 
   ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ ำนวน  21,338 คน 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  
   ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ ำนวน 1,736 คน 
3. สถานศึกษา 
   ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2  จ ำนวน 119 โรงเรียน 

ประกอบด้วย 
1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน  1  โรง 
2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 จ านวน 13  โรง 
3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 จ านวน 23  โรง 
4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30 จ านวน 36  โรง 
5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40 จ านวน 43  โรง 

5. ค่ำเปำ้หมำยและตัวชี้วัดแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติประเด็น กำรตอ่ต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยกำรปอ้งกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ปี 2564 

1. ประชำชนมี 
วัฒนธรรมและพฤติกรรม 

ซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม -ตัวชี้วัด –เป้ำหมำย –งบประมำณ 
 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย 
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ 
ด าเนินงานบริษัทสร้างการดี  
สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมี
ทักษะใน การบริหารจัดการบริษัทสร้างการ และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดย
แบ่งปันผล ก าไรในการท าประโยชน์เพ่ือสาธารณะ 

โรงเรียน 13 45,000  
 
 
 

        กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง 
(Project Citizen)   
    
    

จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก 
พลเมือง (Project Citizen) 

โรงเรียน 14 5,000          กลุ่มนิเทศ 

3.กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ 
สุจริตให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อ 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค(์สื่อภาพยนตร์
สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจรติ 
ให้แก่สังคม 

ผลงาน 10 100,000          กลุ่มนิเทศ 

4. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน 
ทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสงักัดใน 
สังกัด 

จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่น าหลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียน 119 -          กลุ่มนิเทศ 

5. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการ ทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

5.1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ใน 
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 .          กลุ่มฎหมาย 
และคดี 
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กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย 
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

5.2 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 80,000          กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

6. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการ 
ประเมิน ITA Online 

จ านวนเครื่องมือการประเมิน ITA Online ที่ม ี
ประสิทธภาพ 

เครื่องมือ 3 0          กลุ่ม DLICT 

7. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ 
หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการ 
ประเมิน ITA 

ร้อยละของข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมิน ITA ร้อยละ 100 0          กลุ่ม DLICT 

8. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ปี 2564 

คะแนน 85 0          กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

รวม 230,000           
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บทที่ 2 เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ี
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพฒันา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
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 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (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 และ
การเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  
 ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
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 ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รูร้ักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวช้ีวัด 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 

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

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

ระดับท่ีสูงขึ้น 
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ยุทธศำสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร
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 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
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
เจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกล
ยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต 

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

๔. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตส าหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ
ดูแลและควบคุมการด าเนินงานตาม
เจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะท่ี ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน 
การทุจริต 
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๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การด าเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวและความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สิน
คืนจากการทุจริต 
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพฒันา
กลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต
ท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

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

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
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4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองใน
การปราบปรามการทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง
โทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดี
ถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 

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

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 

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

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละ
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
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1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 -ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ทีแ่ถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน

ศุกร์ท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน ด้านท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาท่ีผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าท่ี
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแส
ความเปล่ียนแปลงของโลก ท้ังยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่าย
สูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบท่ีไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการ
ปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความไม่
เป็นธรรมและเหล่ือมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังท่ีปรากฏในผลการ
ส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและความ
สะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีซ้ าซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นทาง  
การปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
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๑๐ .๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก  
ท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด          
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน  
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกรูปด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบท้ังในด้านวินัยและคดีรวมท้ังให้ผู้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง   
หรือขัดขวาง 
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บทที่ 3 วิธีด ำเนินงำน 
 วิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน     
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวิธีด าเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมในโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียน
สุจริต) มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งใช้การด าเนินโครงการตามวงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) 
หรือ PDCA และใช้กระบวนการนิเทศแบบ APDER ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศท่ีได้มาจากการสังเคราะห์ จาก
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท์ กระบวนการนิเทศแบบ PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง 
(Demming Circle) และเทคนิคการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  1.ขั้น
วิเคราะห์บริบท (Analysis) 2.ขั้นวางแผนการนิเทศ (Plan) 3.ขั้นด าเนินการนิเทศ (Do) 4.ขั้นประเมิน
ตรวจสอบ (Evaluation) 5.ขั้นสรุปผล รายงานผล (Report) ซึ่งมีขั้นตามการด าเนินโครงการฯตาม วงจร 
PDCA ดังนี้  

ขั้นเตรียมงำน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียน

สุจริต) เป็นโครงการท่ีด าเนินการต่อเนื่องของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระบุกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 
ได้แก่ การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน
การทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด การด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
ส าหรับผู้บริหารและครู กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย การขับเคล่ือนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา การประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน การด าเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมต้านทุจริต การด าเนินกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้ 

- ศึกษาคู่มือการจัดท ากิจกรรมต่างๆภายในโครงการฯได้แก่ คู่มือกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม 
ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมส่ือ
ภาพยนตร์ส้ันสร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เผยแพร่ผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564 และ
ศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) เพื่อน าไปใช้ส าหรับ
การประเมิน ITA Online ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

 ขั้นด ำเนินกำร 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียน
สุจริต) ได้ด าเนินโครงการฯ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1) การติดตาม การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตามการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
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2) การจัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนให้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต                
ร้อยละ10 ค้นหาและจัดท านวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 

ขั้นติดตำม ตรวจสอบ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียน

สุจริต) ปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการติดตามการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ผ่านการติดตามจาก Google from และการนิเทศทางตรง 
เพื่อแนะน าแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการสามารถส่งเสริมพัฒนา ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ 
ตามแนวทางโครงการโรงเรียนสุจริตได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ เป็นต้น 

 ขั้นรำยงำน 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียน
สุจริต) ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดท ารายงานโครงการ เมื่อเสร็จส้ินการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้น าข้อมูลจากเล่มรายงานดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

กิจกรรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 วิธีกำรด ำเนินกำร 

1 กำรประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและนโยบำย NO Gift Policy 
  1.1 จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน  

1.2 เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัดและบุคคลท่ัวไปทราบ ตามช่องทางต่างๆ 
ดังนี้ 
  -  ประกาศในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  -  ประกาศในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการรับส่งหนังสือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
  - ประกาศในส่ือสังคมออนไลน์ 

    2 จัดท ำมำตรกำร/แนวทำงกำรปฏิบัติต่ำงๆ เพื่อให้บุคลำกร ถือปฏบิัติ ในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 

  2.1 จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติและมีการติดตามผลการด าเนินการตาม
มาตรการทุกๆ 6 เดือน 

  2.2 ติดตามแนวทางปฏิบัติต่างๆ โดย 

    - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
    - มีตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
    - จัดท าสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
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    - จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสพป.ชุมพร เขต 2 ในด้านต่างๆ ไว้
ท่ีจุดรับบริการตามกลุ่มหน่วยต่างๆ ในเว็บไซต์ของสพป.ชุมพร เขต 2  

3. กำรเตรียมควำมพร้อมและเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

ข้ันตอนกำรประเมิน 

สพฐ.ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆออกเป็น 
3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน 

ช่วงเตรียมกำรประเมิน 
1. สพท. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะท างานและสพท.
ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

2. สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2022 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยการประเมนิ 
สพท. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. เข้าร่วมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีทาง สพฐ. จัดขึ้น 
เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการประเมิน การเช่ือมโยงเครื่องมือ การจัดการ
ประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ และวางแผนการด าเนินงาน 

3. สพท.เตรียมรับการประเมิน ITA Online 2022 
สพท.จะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานการประเมิน ผู้ดูแลระบบใน          

การประเมินและผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลเพื่อแสดงบนเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 
– น าเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
– ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 
– จัดท าข้อมูลตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ปรับปรุงแก้ไขระบบงานและ
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ช่วงด ำเนินกำรประเมิน 
1. สพท. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้าตอบ 
2. สพท. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าตอบ 
3. ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 
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บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมในโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าท่ีมีอยู่ต่อเนื่องและทวีความ
รุนแรงในบางช่วงเวลา การด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2564 มีผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม โดยมีกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการดังนี้ 

1 กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับสนับสนุนให้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต                
ร้อยละ10 ค้นหำและจัดท ำนวัตกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งทุกโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ร้อยละ 100 และได้จัดท านวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริตได้แก่ 

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

2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงำนและประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำร
โรงเรียนสุจริต จากการด าเนินกิจกรรม ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่
ผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน ได้ด าเนินการประกวดแข่งขัน และ
คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นโรงเรียนบ้านเขาแงน 

- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน มีครูเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จ านวน 3 คน 
และคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็น นายสิทธิชัย คงนวน              
ครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 

- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร มีผู้บริหารเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จ านวน         
3 คน และคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นนางสาวแสงอาทิตย์  
เรืองสว่าง ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแก่งกะท่ัง 

- กิจกรรมส่ือภาพยนตร์ส้ันสร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน  
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน 
- กิจกรรมส านึกหน้าท่ีพลเมือง มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 โรงเรียน   
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โดยโรงเรียน ท่ีเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน 
และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน และกิจกรรมถอดบทเรียน  

 (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร พบว่า กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ของการประกวดแข่งขัน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  

โรงเรียนบ้านเขาแงน:ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการประกวดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอ
ผลงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี 7-10 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ชมเชย กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา 

 

 
3. กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต  ได้ด าเนิน 
นิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นการนิเทศทางตรง ในโรงเรียน
ต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  
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กิจกรรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีมีอยู่ต่อเนื่องและทวีความ

รุนแรงในบางช่วงเวลาและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้
ครบทุกกิจกรรม โดยมีกิจกรรมท่ีสามารถได้ด าเนินการดังนี้ 
        1.1 จัดท ำและเผยแพร่ประกำศ เรื่อง เจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต นโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดท าและเผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจ านง
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (มี 2 ภาษาได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) และมาตรการการปฏิบัติงานในหน้าท่ี การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทาง
เพศในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564) 
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เข้ำถึงได้จำก http://www.cpn2.go.th/itacpn2/o34/ 

 1.2 กำรกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต ทุกวันจันทร์ หลังเคำรพธงชำติและสวดมนต์ 
(กิจกรรมเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เริ่มด าเนินกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต
ด้วยการท ากิจกรรมหน้าเสาธง ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 08.00 น. ต้ังแต่วันท่ี 12 มีนาคม 2561  จนถึงปัจจุบัน 
โดยการน าของ นายสนิท นิลบุตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีผล
การด าเนินการดังนี้ 

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

คุณค่าของชาติและร่วมรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
1.2.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน  

บุคลากรในสังกัดสพป.ชุมพร เขต 2 ทุกคนมีความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
1.2.3 สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ร่วมกล่าวค าปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต เพื่อสร้าง

ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
1.2.4 สร้างวินัย รู้หน้าท่ี ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิสละเวลาร่วมกิจกรรม  
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  บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 สร้างวินัยในตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาท่ี
ก าหนด สละเวลาร่วมกิจกรรม แต่งชุดข้าราชการโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าว
ค าปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

1.2.5 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้บริหารพบปะเพื่อน
ร่วมงาน 
  นายสนิท นิลบุตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   และ
ผู้บริหาร พบปะพูดคุย แลกเปล่ียนสาระความรู้ ให้นโยบายต่างๆ และเน้นย้ าในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต กับบุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 

1.2.6 เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานในสังกัด  
 จากการท ากิจกรรมดังกล่าวอยู่สม่ าเสมอท าให้ข้าราชการครูในสังกัดได้เห็นการกระท าและน าไปเป็น
แบบอย่างอีกท้ังเมื่อมีโอกาสยังเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวและกล่าวค าปฏิญญาร่วมกับบุคลากรในสังกัด 
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1.3 กำรจัดมำตรกำรแนวทำง/ติดตำม กำรปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ป้องกันปราบปรามการทุจริต  
1.3.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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เข้าถึงได้จาก http://www.cpn2.go.th/itacpn2/o42/ 

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2         
ติดตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่อาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น
ก็จะมีข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจะจัดท าสรุปข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นระยะ 
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ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.56  ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน  
(ผลคะแนนจากการประเมิน OIT) ส่วน ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ 1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผย
ข้อมูลได้คะแนน 85.28 คะแนน (ผลคะแนนจากการประเมิน OIT) 2) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ (ผล
คะแนนจากการประเมิน IIT) ได้คะแนน 86.03  3) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนน 
87.01 คะแนน (ผลคะแนนจากการประเมิน IIT)    4.) ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 
88.22 คะแนน (ผลคะแนนจากการประเมิน IIT) 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

คะแนนรวม 92.56 คะแนน (ผ่านการประเมิน) ได้ล าดับ ท่ี 143 จาก 225 เขต 

ตัวชี้วัด เร่ือง คะแนนที่ได้ วิธีการประเมิน มุมมองจาก สรุป 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  การปฏิบัติหน้าท่ี 97.05 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 
บุคลากรภายใน 

สพป.ชพ.2 ทุกคน 
ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 86.03 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 93.30 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.01 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 66.77 - - 
2559 83.14 เพิ่มข้ึน + 16.37 
2560 84.70 เพิ่มข้ึน + 1.56 
2561 86.40 เพิ่มข้ึน +1.70 
2562 82.40 ลดลง -4.0 
2563 83.77 เพิ่มข้ึน +1.37 
2564 92.56 เพิ่มข้ึน +8.79 
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.22 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 

บุคลากรภายใน 
สพป.ชพ.2 ทุกคน 

ผ่าน 

      
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.01 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 
บุคลากรภายนอก / 
ผอ.โรงเรียนท้ังหมด 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 93.00 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก/  
ผอ.โรงเรียนท้ังหมด 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

92.75 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

บุคลากรภายนอก/  
ผอ.โรงเรียนท้ังหมด 

ผ่าน 

      
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 85.28 แบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
เว็บไซต์/ 

ข้อมูลท่ัวไป 
ผ่าน 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

เว็บไซต์/ข้อมูลด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

ผ่าน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรำย ข้อเสนอแนะ ปัญหำอุปสรรคและผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 
การด าเนินงานโครงการโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี ้
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 1.สรุปผล  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภายในโรงเรียน
ได้      

 
 

 

 

 
 

 

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

2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการ
เรียนรู้          

 
 

 ครูผู้สอนะสามารถสร้างนวัตกรรม
กา ร จัด ก า ร เ รี ย นก า ร สอ น ให้
นักเรียน ได้เรียนรู้ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ส่งผลให้นักเรียน
บรรลุผลการเรียนรู้  โดยพบว่ า 
นักเรียนผ่านจุดประสงการเรียน 
ร้อยละ 100       

3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ได้รับการปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ได้รับการปลูกฝังให้
เกิดพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ท้ังกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ท่ีทุกโรงเรียนมีการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 
100 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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เ ช่น  กิจกรรมการเรียนรู้ ต่ างๆ 
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต เช่น 
กิ จ ก ร ร ม  บ ริ ษั ท ส ร้ า ง ก า ร ดี 
กิ จก รรม  ป .ป .ช .  สพฐ .  น้ อ ย 
กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง และ
กิจกรรมอื่นๆท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
เป็นต้น 

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

 

 
 

 ร้ อ ย ละ  1 00  พ บว่ า นั ก เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมายในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2มีคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 

 

2 จุดเด่นของโครงกำร/กิจกรรม 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียน
สุจริต) ปีงบประมาณ 2564 มีจุดเด่นในการด าเนินโครงการดังนี้ 

1) มีโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายร้อยละ 10 เป็นโรงเรียนแกนน าในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของโครงการฯ 

2) มีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 
3) มีการประกวดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการฯ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอ

ผลงาน และการประกวดแข่งขันให้แก่โรงเรียนท่ีมีความสนใจ 

3 จุดควรพัฒนำของโครงกำร/กิจกรรม 
1) ควรมีการนิเทศ ติดตามทางตรงด้านการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต                       

ให้มากขึ้น 
 2) ควรพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) เพิ่มข้ึน 
 3) ควรมีการจัดต้ังคณะท างานด้านการสรุปผลการด าเนินโครงการฯอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน 

4 ข้อเสนอแนะ     ไม่มี 
5.ปัญหำอุปสรรค 

 1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีครูผู้สอนและผู้บริหารท่ีมีความเข้าใจด้าน
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ค่อนข้างน้อย จึงมีครูและผู้บริหารส่งผลงานกิจกรรมถอดบทเรียนน้อย 
ซึ่งกิจกรรมถอดบทเรียนถือเป็นกิจกรรมท่ีครูและผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแลกเปล่ียนเรียน
ด้านการสอนและการบริหารงานได้ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส จึงควรพัฒนาครูและผู้บริหารด้าน
กิจกรรมถอดบทเรียนให้มากขึ้น 
 2) กิจกรรมเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากเครื่องมือส าหรับการประเมิน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่พร้อม 
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กิจกรรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
1.ผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค/์กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

√  บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

√  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย คือได้คะแนนร้อยละ 92.56  

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 

ท่ี เป้ำหมำยของกิจกรรม/โครงกำร 
สภำพควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

เชิงคุณภำพ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

√  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มี
จิตส านึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงกว่าร้อยละ 
85 

√  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานร้อยละ 
92.56 

    3.จุดเด่น/จุดควรพัฒนำ 
 จุดเด่นของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

 โครงการนี้ช่วยให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความ
ตระหนักในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ท าให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เริ่มก้าวเดินไปในทางท่ีเหมาะสม เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบเพิ่มขึ้นในหลายๆเรื่อง มีแนวทางในการปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดได้ปฏิบัติ
ร่วมกัน เป็นข้อตกลงท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

 1.ในบางกิจกรรมยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติบุคลากร
บางคนยังไม่ปฏิบัติสม่ าเสมอและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ในบางช่วงเวลา 
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 2.บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงข้อมูลการด าเนินงาน
ของ สพป.ชุมพร เขต 2 น้อย จนบางครั้งมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนในการตอบแบบวัดการรับรู้ 
 4. ข้อเสนอแนะ          -ไม่มี- 
 5. ปัญหำ อุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และจากการ
ท างานแบบ work from home จนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมท่ีต้องมีการรวมตัวของบุคลากรจ านวนมาก ท า
ให้มีอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
กิจกรรม งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้จ่ำย งบประมำณที่เหลือ 

โครงการโรงเรียนสุจริต 150,000 128,000 124,699 
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

80,000    95,500 32,900 
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