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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) การสร้าง
กลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยสาระส าคัญ  
คือ ส่วนที่ 1 บทน า  แผนป้องกันและปราบปรามการการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA) ส่วนที่ 2 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผล 
การปฏิบัติงานตาม แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการ 
ปฏิบติัราชการลดน้อยลง  
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บทที่ 1 บทน า 
 

ความเป็นมา 

การทจุรติในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรค ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รปูแบบการทจุรติจากเดิมทีเ่ป็นทุจรติทางตรงไม
ซับซ้อน อาทิการรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปัจจบุันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทจุรติที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย และส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง  

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งมนภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 
ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทและจิตส านักในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยางใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชน  
มีบทบาท ส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไก 
ที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์  
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ 
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบ



โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน  
และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ  
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุก ปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง เข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
 ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
การต่อต้านการทุจริตยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญอันจะ ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

 



 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า 
“การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่ม
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐใน ทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

 
 
 
 



 
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
๑) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence - Based)  
๒) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
๓) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
 
คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ แสดงดังนี้ 

 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

80.93 77.91 76.00 83.85 83.58 

คะแนนเฉลี่ ยภาพรวมส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา 

74.02 81.36 84.70 85.12 85.58 

 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕๖๒ พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้คะแนนการประเมินเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งจะเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะต้องมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 

บทที่ ๒ การด าเนินงาน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบด าเนินงาน 

 

การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน 
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง  
การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมีจิต 
ส านึกและพฤติกรรมที่
สามารถ แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผล 
ประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื้อสัตย์สุจริต และ
ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- ประกาศเจตนาจ านง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ

1. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

120,000 



บุคคลต้นแบบ ด าเนินงาน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ
(บาท) 

  - การออกติดตามแนว
ทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากรถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และ
นโยบายของกระทรวง
ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

  

2. สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริตให้ด ารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูมิ 

2. ปลูกผังและสร้าง
ส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 
- เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีจิตส านึก
และต่อต้านการทุจริต
และไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

2. ร้อยละ 90 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

- 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ด าเนินงาน 

3. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
เสริมสร้างการให้
ความรู้ทางด้าน
กฎหมาย วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริต
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 

3. ร้อยละ 90 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่องรณรงค์
ป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต
และมีความเข้าใจและ
แยกแยะในเรื่องที่

- 



2 สุจริต เกี่ยวกับผลประโยชน์  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ
(บาท) 

   ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
ได้มากยิ่งข้ึน 

 

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 

4. ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความ เข้มแข็และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัย ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ

(บาท) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช  
เขต 2 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

1. พัฒนาระบบ ICT 
เพ่ือให้รองรับการ
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุรธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

80,000 



เป้าหมายหรือสูงกว่า (ITA) ความโปร่งใสในการ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ

(บาท) 
เป้าหมายเพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 

ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA)  
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ประจ าปี 
2562 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 

  

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2562 

2. หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 
2562 

- 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้านกร
ส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวทาง
สร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชน 
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการต่อต้านการทุจริต 
- จัดท าบทเพลงเขต
สุจริต และ MV 

3. จ านวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือสร้างการรับรู้ 

 



ประกอบเพลง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ

(บาท) 
 4. พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เนื้อหาสาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

4. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบ
บริหารจัดการงาน
สื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การน าเสนอข้อมูล) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการเสริมสร้างการให้
ความรู้ทางดา้นกฎหมาย 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันการทุจริต
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
สุจริต 

ร้อยละ 90 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหนา้ที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เร่ืองรณรงค์ป้องกัน
และการปราบปราม
การทุจริตและมี
ความเข้าใจและ
แยกแยะในเร่ืองที่
เก่ียวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน) ได้มากยิง่ขึ้น 

บุคลากรทุกระดับมจีิต
ส านักและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
เกรงกลัวในบทลงโทษ
การกระท าการทุจริต
และรับทราบถึงความ
เสียหายอันเกิดจาก
การทุจริต 

120,000          กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

2. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- ประกาศเจตนาจ านง 
การบริหารงานดว้ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
- การออกติดตามแนว
ทางการปฏบิัติเก่ียวกับ
การให้และรับของขวัญ 
เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงในการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัต ิ

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถ แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผล 
ประโยชน์สว่นรวม 
ประพฤติตนเปน็
พลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

-          กลุ่ม
ส่งเสริม 
การจัดการ
ศึกษา 

3. พัฒนาระบบ ICT 
เพื่อให้รองรับการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุรธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช  
เขต 2 มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนิน 

80,000          กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)  
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์
ประจ าปี 2562 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) 

 งานเปน็ไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดันให้
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (CPI) ของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น 

           

4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางสร้างสรรค์เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชน 
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
ในการต่อต้านการทุจริต 
- สื่อประชาสัมพนัธ ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู ้

รูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ในดา้น
การต่อต้านการทุจริต 
เพื่อสร้างการรับรู้ 

-          กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 



บทที่ ๓  

ผลการด าเนินงาน 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ใน

การด าเนินงาน ตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต) กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ านวน 20๐,000 บาท 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และ ป้องกันการทุมจริต ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วโดยได้รับ
ความร่วมมือจาก บุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 และการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส่งผล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน (ITA) อยู่ในระดับ B เป็นองค์กรที่มีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และปลอดจากการทุจริต จึง รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย/ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต
ตามระบบคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลแก่
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

1. เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
แก่ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด 
2. เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต 
รวมทั้งการต่อต้าน
การทุจริตทุก
รูปแบบในองค์กร 

120,000 เชิงปริมาณ : บุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน 70 คน ได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ : บุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน 70 คนมี
จิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจริตส่งผลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

1. บุคลากรของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรี 
ธรรมราช เขต 2 จ านวน 
70 คน เข้าร่วมสัมมนา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตตามระบบ
คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 
2. บุคลากรของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรี 
ธรรมราช เขต 2 และ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

1. การด าเนินการปลูกฝัง
และให้ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงานไม่มีความต่อเนื่อง 
ซึ่งการปลูกฝังการต้องมีการ
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกท่ีดีใน
การต่อต้านการทุจริต และ
ท าให้เกิดความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ 
2. การปลูกฝังการต่อต้าน
การทุจริตในปัจจุบันยังไม่มี
การขยายผลไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการ
ครูในสถานศึกษา เพ่ือ
ปลูกฝังให้กับนักเรียนต่อ 

1. ควร
ด าเนินการปลุก
จิตส านึกของ
ข้าราชการใน 
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานคร
ศรี ธรรมราช เขต 
2 ในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต 
และควรให้ความรู้
ในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การทุจริตเป็น
สิ่งที่น่ารังกียจ
และมีพิษภัยที่
รุนแรง ควร
ปลูกฝังข้าราชการ 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย/ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     

นครศรีธรรมราช เขต 2 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานให้ปลอดภัย
จากการทุจริต และสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต
ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

ทุกคนในสังกัดไม่ 
ว่าจะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ข้าราชการครู และ
รวมถึงนักเรียนให้มี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต
ร่วมด้วย 

2 การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 
2562 

เพ่ือจัดท าแผน 
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
เขต 2  

- เชิงปริมาณ : 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
มีแผนงาน/โครงการใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
เชิงคุณภาพ : 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

1. กิจกรรมโครงการใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

1. การจัดท ากิจกรรมหรือ
แผนงานบางอย่างเป็นการ
เพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงาน
ประจ าและบุคลากรของ
หน่วยงานไม่ได้ให้ความ
สนใจและไม่เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการท า
กิจกรรม/โครงการ 
2. บุคลากรภายนอกยังขาด
ความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

1. ควรก าหนด
โครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกบ
ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และมี
ความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันทุก
ปีงบประมาณ 
2. เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
เข้าถึงอ านาจการ  

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย/ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    

นครศรีธรรมราช เขต 
2 มีแนวทางในการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 
2 อย่างเป็นระบบ และ
มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งลูกจ้างในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรี 
ธรรมราช เขต 2 
ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
เปิดเผย และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

3. การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ยังคงขาดการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตัดสินใจ โดยให้
บุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
ทุกขั้นตอนอย่าง
โปร่งใส สมเหตุสมผล 
3. พัฒนาศักยภาพ
และปลูกฝัง
ข้าราชการให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
ไม่กระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3 การประกาศ
เจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีธรรมาภิบาล 
และการประกาศ
ปฏิญญาเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 

1. เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธา
ในการบริหารงาน
ของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้แก่
ข้าราชการในสังกัด
และบุคคลภายนอก 
2. เพื่อให้บุคลากร
ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของ 

- เชิงปริมาณ : 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดจ านวน 
3,255 คน และ
ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานของ
ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
และประชาชนทั่วไปได้รับ
รู้ รับทราบถึงเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงาน
ของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. การประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงาน
ของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 กระท าการ
ประกาศจริงในที่ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดการรับรู้ของ
ข้าราชการครูในสังกัดจึง
ยังไม่ทั่วถึง 

1. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และ
ขยายผลไปยัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสถาน 
ศึกษาโดยผู้อ านวย 
การสถานศึกษา 
และให้สถาน
ประกาศเจตจ านง
สุจริตใน 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย/ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  รัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

 นครศรีธรรมราช เขต 
2 
เชิงคุณภาพ : บุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 
2 มีความเชื่อม่ันและ
ศรัทธาในการ
บริหารงานด้วยความ
สุจริตของผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร 

ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 
2. เกิดความเชื่อม่ันและ
ศรัทธาในการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
ซึ่งเป็นแบบอย่างให้แก่
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดได้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
อันส่งผลให้ภารกิจงานมี
ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานเป็น
เพียงเนื้อหาอันแสดง
เจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์  
สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
เท่านั้นไม่มีหลักประกันว่า
จะมีการปฏิบัติตามท่ี
ประกาศเจตจ านงฯไว้ 

การบริหารงาน
ของสถานศึกษา
ด้วยอีกครั้งหนึ่ง 
2. เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเข้าถึง
อ านาจการ
ตัดสินใจ โดยให้
บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบในทุก 
ขั้นตอน อย่าง
โปร่งใส
สมเหตุสมผล 
และเผยแพร่การ
บริหารงานอันมี
ลักษณะผล 
ประโยชน์ให้
บุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงได้ 

 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย/ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4 พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

พัฒนาบุคลากรให้
ร่วมสรา้งสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม รู้
รักสามัคคี และร่วม
ผนึกก าลังในการ
พัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนา
บุคลากรในสังกัดให้
เป็นพลเมืองดี มี
คุณลักษณะและ 
สมรรถนะที่
สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
และยุทธ์ศาสตร์ชาติ 

- เชิงปริมาณ : 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกคนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้เป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมาย เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มี
ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
บริหารงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย และผลักดัน
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและสาธารณชน
ให้เกิดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการด้านการ
ป้องกันและปราบการ
ทุจริต และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาทุกคน มี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

การจัดกิจกรรมในช่วง
ระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ท าให้เจ้าหน้าที่
บางส่วนมีผู้มีติดต่อ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง 
การเข้าร่วมกิจกรรมจึงยัง
ไม่เต็มที่ท าให้ขาดความรู้
หรือความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

ควรปลูกฝังให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
ตระหนักรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อน
อย่างต่อเนื่อง 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย/ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    เชิงคุณภาพ : 
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กับผลประโยชน์ส่วน
ตน ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรมสู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ   

  

5 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุน้
ให้ประชาชน 
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
ในการต่อต้านการ
ทุจริต สื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การต่อต้าน
การทุจริต 
 

สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้
ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริตให้ด ารงตน
อย่างมีศักดิ์ศรี และมี
เกียรติภูมิและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่ 

80,000 เชิงปริมาณ : บุคลากร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 
2 ทุกคนเข้าถึงระบบ 
ICT ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ทันสมัยและมี
สื่อในการกระตุ้น
จิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ค ามั่นว่า
จะบริหารงานหรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจรติ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และ  

ความล่าช้าของ
งบประมาณท าให้การ
ด าเนินการตามแผน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตบางกิจกรรมต้อง
ด าเนินการล่าช้าส่งผลให้
กิจกรรมด าเนินการช่วง 
ระยะเวลาปลายปี
งบประมาณ 

ควรมีการจัดสรร
งบประมาณมา
ในช่วงต้น
ปีงบประมาณ 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมาย/ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

 เชิงคุณภาพ : 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรมีีผลการ
ประเมินสูงกว่าปีที่ผ่าน
มา และมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

ประชาสัมพันธ์ทั้ง
บุคคลภายนอกองค์กรเพ่ือ
สร้างความรับรู้ทัศนคติ 
และค่านิยมไม่ยอมรับการ
ทุจริต มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

  

 



ภาพการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ภาพโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตตามระบบคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และลงนามบันทึกข้อตกลง 
การต่อต้านการทุจริต 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริต  

 
   
 
   
 
 


