
 
โครงการ      เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 256๔ 
แผนงาน              บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
นโยบาย สพฐ.      นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ สพป.นศ.2    กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอัมพร ภาระพันธ์  นายวิจัย ไกรสิทธิ์ นายถาวร ปลอดชูแก้ว น.ส.ปรีดา  จ านงจิต 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน 256๔ – กันยายน 256๔ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ    
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่าง เช่น การทุจริต เชิงนโยบาย 
การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้
จัดอยู่ในอันดับท่ี 104 ของโลก จากจ านวนท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์
รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และก าหนด
พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมท้ังก าหนดเป้าประสงค์        
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 
50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และ
มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบ
บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปล่ียนแปลง
สู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการท างานระหว่าง
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ท้ังนี้ มีความ 
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เช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมท้ังเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ัง
พัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อ
เช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้คะแนน 85.59 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดย 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนสูงสุด 97.93 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 50 คะแนน   ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อยกระดับคุณภาพเขตสุจริตในการด าเนินงานในแต่ละกลุ่ม/บุคคล 
 ๒.๒  เพื่อตรวจสอบ ยืนยันผลการด าเนินงานคุณภาพเขตสุจริต 
 ๒.๓  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพเขตสุจริตต่อสาธารณชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ    
 บุคลากรทางการศึกษาส านักวานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ทุกคน  
รวมจ านวน ๗๔ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

    ๓.๒.๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้น 
    ๓.๒.๒ บุคลากรทางการศึกษาส านักวานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  
             มีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการ มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอพียง และมีจิตสาธารณะ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     ๔.๑ บุคลากรทางการศึกษาส านักวานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้น 
      ๔.๓ บุคลากรทางการศึกษาส านักวานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร้อยละ ๘๐  
มีคุณลักษณะตามโครงการ    
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5.  กิจกรรม การด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทุจริต มิถุนายน ๒๕๖๔  
๒ กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต กรกฎาคม ๒๕๖๔  
๓ กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔  
๔ กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔  

๕ กิจกรรมเสริมสร้างความพอเพียง กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔   
๖ กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรกฎาคม ๒๕๖๔  
7 ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน กันยายน ๒๕๖๔  
 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
          ๖.๑ งบประมาณ (จากสพฐ.) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมหลักการพัฒนา
นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก งบดพเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน ๑๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
โดยถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทุจริต 
- ค่าอาหารว่าง๒ มื้อๆละ 30 บาท 
   (๗๔คนx60บาท =4,440 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๓๐ บาท 
     (๗๔คนx๑๓๐บาท =9,620 บาท 
- คู่มือการอบรม จ านวน ๖๐ เล่มๆละ ๑๐๐ บาท 
   ( ๖๐ เล่ม x ๑๐๐ บาท) = ๖,๐๐๐ บาท 

74 คน 
 
 
 
 
 

๖๐ เล่ม 

 14,060 
 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 

 14,060 
 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 

- ค่าอาหารว่าง๒ มื้อๆละ 30 บาท 
   (๗๔คนx60บาท =4,440 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๓๐ บาท 
   (๗๔คนx๑๓๐บาท =9,620 บาท 
- อื่นๆ 

74 คน 
 
 
 
 

 

 14,060 
 
 
 
 

17,425 

 14,060 
 
 
 
 

17,425 
๓ กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 

- ค่าอาหารว่าง๒ มื้อๆละ 30 บาท 
   (๗๔คนx60บาท =4,440 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๓๐ บาท 
   (๗๔คนx๑๓๐บาท =9,620 บาท 
- อื่นๆ 

74 คน 
 

 14,060 
 
 
 
 

17,425 

 14,060 
 
 
 
 

17,425 
 



-๔- 
แผนการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

ท่ี กิจกรรม เป้าหมาย
(หน่วยนับ) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๔ กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ค่าอาหารว่าง๒ มื้อๆละ 30 บาท 
   (๗๔คนx60บาท =4,440 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๓๐ บาท 
   (๗๔คนx๑๓๐บาท =9,620 บาท 
- อื่นๆ 

74 คน 
 

 14,060 
 
 
 
 
 

17,425 

 14,060 
 
 
 
 
 

17,425 
๕ กิจกรรมเสริมสร้างความพอเพียง 

- ค่าอาหารว่าง๒ มื้อๆละ 30 บาท 
   (๗๔คนx60บาท =4,440 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๓๐ บาท 
   (๗๔คนx๑๓๐บาท =9,620 บาท 
- อื่นๆ 

74 คน 
 

 14,060 
 
 
 
 

11,425 

 14,060 
 
 
 
 

11,425 
6 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 20  10,000  10,000 
๗ ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน - - -  - 
 รวม   150,000  150,000 

 
6.2   ค่าใช้จ่ายจ าแนกรายไตมาส 

ท่ี กิจกรรม ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

รวม 

1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทุจริต    20,060 20,060 
๒ กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต    31,485 31,485 
๓ กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ    31,485 31,485 
๔ กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   31,485 31,485 

๕ กิจกรรมเสริมสร้างความพอเพียง    25,485 25,485 
๖ กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
   10,000 10,000 

7 ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน      
รวม    150,000 150,000 

 
 
 
 
 



-๕- 
7.  การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1 บุคลากรทางการศึกษาส านักวานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต ๒ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

2  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผล
การประเมิน ITA เพิ่มขึ้น 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3 บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะตามโครงการ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้น 
         ๘.๒ บุคลากรทางการศึกษาส านักวานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คุณลักษณะ ๕ 
ประการ คือ ทักษะกระบวนการ มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอพียง และมีจิตสาธารณะ  

 
9. สถานที่ด าเนินงาน   
 ๙.๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
 9.2 โรงเรียนวัดจันดี 
 ๙.๓ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 
 ๙.๔ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 
   

 
                        


