
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 

(ภายใต้โครงการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุจริต) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



 
 

ค าน า 
 

 รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
โดยรวบรวมข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินโครงการ 
รายงานและรวบรวมข้อมูล ท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ
ลบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ

๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและความพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
โปร่งใสในการด าเนินเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 

 
                                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

                                                            นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 
 

ค าน า 
สารบัญ 

ส่วนท่ี ๑ บทน า      ๑ 
ส่วนท่ี ๒ วิธีด าเนินการ      ๓ 
ส่วนท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน     ๖ 
ส่วนท่ี ๔ ประเมินผลโครงการ     ๗ 

ภาคผนวก        ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี ๑ 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียนต้นแบบและก าหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร ครูและนักเรียนไว้ ๕ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ปี  ๒๕๕๗ มีการขยายโครงการ    
สู่เขตพ้ืนที ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ได้รับคัดเลือกให้เป็นเขต
น าร่องพัฒนาสู่เขตสุจริตต้นแบบ ๑ใน ๑๐เขตพ้ืนที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
บุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ให้ประสบ
ความส าเร็จตามนโยบาย บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๒ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม   การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน   
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล
และให้บริการด้วยหัวใจนั้น  มีหลากหลายวิธีการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงใด้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

      บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๒  
ทุกคนรวมจ านวน 80 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

      บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒  
มีคุณลักษณะ ๕ ประการ สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ ๑  “คนเขต ๒ ไม่ตนต่อการทุจริต” 
 ๑.๑ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
       ๑.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๑.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นศ. ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
       ๑.๔ จัดท าประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม 
                        และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 



 
๒ 

 กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริตที่ยั่งยืน 
 ๒.๑ ถอดบทเรียน/เสวนา 
 ๒.๒ PLC .เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น” 
 ๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  กิจกรรมที่ ๓  การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  ๓.๑ ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
                       คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  ๓.๒ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ (ITA) 
  กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน 
  ๔.๑ ประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจและก าหนดปฏิทิน 
  ๔.๒ ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเขตสุจริต 
  ๔.๓ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
  ๔.๔ ปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรมีคุณลักษณะ ๕ ประการและสามารถน าไปใช้ในการ
ปฎิบัติงาน ตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและ
สร้างความ     พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 ๕.๒ ร้อยละ ๑๐๐ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ๕ ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
จนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ จาก สพฐ. ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
 ประเมินตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.บุคลากรมีคุณลักษณะ ๕ ประการและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ จนเกิด
เป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู้การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 ๒. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ๕ ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็น
ผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่เป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
 
 



๓ 
ส่วนท่ี ๒ 

วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑  “คนเขต ๒ ไม่ตนต่อการทุจริต” 

 ๑.  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในวันที่  3 มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดความเสี่ยงnที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  ๑๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุมและสัมมนา 
 ๒) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
                ๓) การใช้สิ่งสาธารณูปโภค (น้ า-ไฟฟ้า )เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
                ๔) การเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
                ๕) การช่วยเหลือ/การจัดท าข้อมูลผลงาน/การลอกหรือส่าจ้างผู้อ่ืน ท าผลงานวิชาการเพ่ือ
ประเมินด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
                 ๖) การใช้รถราชการ 
                 ๗) การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกต้องตามระเบียบ 
                 ๘) การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม 
                 ๙) บุคลากรในการปฎิบัติงานไม่เพียงพอท าให้การตรวจสอบการเงินและบัญชีของหน่วย
ในสังกัดไม่มีคุณภาพ 
                 ๑๐) การเบิกค่าตอบแทน ค่าเดินทางไปราชการ 
                 ๑๑) การจัดสรรงบประมาณ 
                 ๑๒) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                 ๑๓) การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจเพ่ือ
หวังความก้าวหน้า 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ความเสี่ยงซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

๑ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบในการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 

๓ ๕ ๑๕ (๑) 

๒ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔ ๓ ๑๒ (๒) 
๓ การใช้สิ่งสาธารณูปโภค (น้ า-ไฟฟ้า ) 

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
๔ ๓ ๑๒ (๓) 



๔ 
 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
๔ การเรียกรับผลประโยชน์จากการ

คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
๒ ๕ ๑๐ (๔) 

๕ การเรียกรับผลประโยชน์จากการ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

๒ ๕ ๑๐ (๕) 

๖ การใช้รถราชการ ๒ ๔ ๘ (๖) 
๗ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
๓ ๒ ๖ (๗) 

๘ การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็น
ธรรม 

๑ ๕ ๕ (๘) 

๙ บุคลากรในการปฎิบัติงานไม่เพียงพอท า
ให้การตรวจสอบการเงินและบัญชีของ
หน่วยในสังกัดไม่มีคุณภาพ 

๒ ๒ ๔ (๙) 

๑๐ การเบิกค่าตอบแทน ค่าเดินทางไป
ราชการ 

๒ ๑ ๒ (๑๐) 

๑๑ การจัดสรรงบประมาณ ๒ ๑ ๒ (๑๑) 
๑๒ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
๑ ๑ ๑ (๑๒) 

๑๓ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/
การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจเพื่อ
หวังความก้าวหน้า 

๑ ๑ ๑ (๑๓) 

 
 ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นศ. ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะท างาน
ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ที่ผ่านมาและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯเพ่ือก าหนดกิจกรรมใน
การพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  

๓. จัดท าประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จ านวน 
๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษามาลายู 

 
 



๕ 
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริตที่ยั่งยืน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอด
บทเรียน PLC เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น”และกิจกรรมแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมไร่ตะวันหวาน จังหวัดกระบี่ ผล
การจัดกิจกรรมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๘.๐๐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานในรอบที่
ผ่านมา วิเคราะห์ภาระงาน จุดเด่น จุดพัฒนาและข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือน า
ผลทีไ่ด้จากการ PLC ไปพัฒนาในปีต่อมา 

กิจกรรมที่ ๓  การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อมอบหมายหน้าที่รวบรวมเอกสารตามตัวชี้วัด  จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
ในการตอบแบบสอบถาม Online  

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ได้ประชุมสร้างความ
เข้าใจและในภารงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ของแต่ละบุคคล ก าหนดการปฏิบัติงานแล้วจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ส่วนท่ี ๓ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ แสดงดังนี้ 
 

หน่วยงาน ผลคะแนน ITA 
ปี 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ๗๗.๙๑ ๗๖.๐๐ ๘๓.๘๕ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๘๑.๓๖ ๘๔.๘๐ ๘๕.๑๒ 

 
จากการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๒ ส่งผล ดังนี้ 

๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มี
คุณลักษณะ ๕ ประการ อันได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม ความ
รับผิดชอบและการมีชีวิตพอเพียง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดผลส าเร็จ เป็นวิถี
ชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

๒. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 

๓. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและการปฏิบัติงาน สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๔. ในการปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติ ท าให้สถานศึกษาและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและชื่นชมในการให้บริการ 

๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ด าเนินงานเขตสุจริต
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษา/ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างแก่
สถานศึกษา 

๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 



 
๗ 

 
ส่วนท่ี ๔ 

ประเมินผลโครงการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประกอบด้วย
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ
เขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จากการสอบถามความ
พึงพอใจของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  ๕๐  คน  ปรากฏผลดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ๔ กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ ปรากฏผลดังนี้   
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.0 หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด   
  ค่าเฉลี่ย  2.5 -3.50   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับมาก   
  ค่าเฉลี่ย  1.5 – 2.4   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง   
  ค่าเฉลี่ย  ต่ ากว่า 1.5   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับน้อย   
 

ประเด็น X  ร้อยละ ความพึงพอใจ 
๑. ด้านทรัพยากรที่ใช้    
    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 3.74 93.50 มากที่สุด 
    1.2 จ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน/ โครงการ 3.98 99.50 มากที่สุด 
    1.3 คุณภาพความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงาน /โครงการ 3.64 91.00 มากที่สุด 
    1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ 3.44 86.00 มาก 
    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ 3.74 93.50 มากที่สุด 

สรุปด้านทรัพยากรที่ใช้ 3.70 92.50 มากที่สุด 
๒. ด้านกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ    
     2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน 3.80 95.00 มากที่สุด 
     2.2 วธิีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโครงการ 3.72 93.00 มากที่สุด 

สรุปด้านกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ 3.76 94.00 มากที่สุด 
3. ด้านผลการด าเนินงาน    
     3.1  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้มากน้อยเพียงใด 

3.72 
 

93.00 มากที่สุด 
 

      3.2  ระดับคุณภาพของผลงานที่ได้รับ 3.84 96.00 มากที่สุด 
สรุปด้านผลการด าเนินงาน 3.78 94.50 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 3.75 93.75 มากที่สุด 



 ๘ 
 

 จากตารางพบว่า บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  
มีความพึงพอใจ ต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)  ดังต่อไปนี้ 
 ในภาพรวมของโครงการฯบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๒ ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านผลการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.78   คิดเป็นร้อยละ 
96.00   รองลงมา ด้านกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ และด้านทรัพยากรที่ใช้ ตามล าดับ         
มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.76, 3.70 และ คิดเป็นร้อยละ 94.00 , 92.50  

สรุปผลการประเมิน 

สรุปได้ว่าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการ
ทุจริต”(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ บุคลากรมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
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Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2

Declaration of Intent on the management with integrity, morality and transparency

Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2 will apply Royal Decree on

Criteria and Procedures for Good Governance, B.E.2546 (2003), the twelfth National Economic and

Social Development plan (2560 - 2564 B.E.),the master plan for prevention suppression and

corruption in 5 years (2560 - 2564 B.E.),and Government policy of General Prayut Chan-o-cha, the

Prime Minister. On September 12, 2014 , he declared 11 polkles. including the policy supporting the

government administration with good governanceaswell as prevention suppression of corruption

e in order to enhance the reliability in official systemmanagement and supporting the morality.

On behalf of the head of NakhonSiThammarat PrimaryEducational ServiceAreaOffice 2, I

imposed that Iwill strictly work and support the officialsand government officersto have morality,

transparencyin working,and high responsibility in order to ensure that we have high intention in anti

corruption and stabilize the virtue, honesty and transparencyin our office asfollows;

1.We will strictly abide with the law and all regulations aswell as encourage our officials

and government officers to follow the regulations, the rules and law seriously.

2. We will raise the awarenessof anti- corruption values and sustain it. We will think about

the common benefits more than personal benefits.

3. All corrupted conduct will be unacceptable in our office.

4. We will work with fairness, honesty, speed, and high efficiency against the dynamics of

corruption and comply with the standard of performance.

5. We will work with a good governance and join hands to build the virtue in our office

including spending budget properly and think about the high benefits to the office. Furthermore,

we will be responsible to all mistakes to the detriment to the society.

6. In case of fraud, an offender will be investigated and penalized in accordance with

advanced legal procedures.

Pleasekindly be informed accordingly,

As of June 12, 2018

cW'l~_w- ..- ,~lJ'ri/V11\J __

~\J.~1\J"·~··7"·"·

mJ.ihtl···~:·~:01·····
( Mr. Boonlert Taneerat)

Director of Nakhon SiThammarat Primary Education al ServiceArea Office 2.
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