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ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เขตใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 
งบประมาณจาก สพฐ.       จ านวน 260,000 บาท 
   (ถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม) 
   
           
สนอง       นโยบาย ....................................................................................................  
             ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นางสาววิลาสินี  พรหมเจียม 

1. หลกัการและเหตผุล 

  ด้วยยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564)      
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerancw & Clean Thailand)”         
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน         
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล           
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruqtion 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันว่าด้วย               
การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)            
ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556            
เพ่ือประสานความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ        
ในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             
ในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล               
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ เขตสุจริต) เพ่ือเป็นการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ มีเครือข่าย             
ที่เข้มแข็ง ก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ขึ้น 
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้มีความรู้           
ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

2.3  เพ่ือพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่ความเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  

3. เปา้หมาย 
 3.1 เชงิปริมาณ   
       (1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จ านวน  86  คน 
       (2) ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด จ านวน  148  คน 

 3.2 เชงิคณุภาพ 
       (1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)  
        (2) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
4. กจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

ผูร้บัผดิชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  
ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 
 

 
เมษายน – 

กันยายน 2562 

 
กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

2 กิจกรรมที่ 2 
โครงการ “เขตใสสะอาด ปราศจากการทุจริต” 

  
พฤษภาคม  – 

กรกฎาคม 2562 

 
กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

3 กิจกรรมที่ 3 
การเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการด าเนินงาน 
 

 
มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2562 

 
กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 

4 กิจกรรมที่ 4 
อบรมบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่                        
ใน สพป.นราธิวาส เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียน                 
ในสังกัด 

 
มิถุนายน – 

สิงหาคม 2562 

 
กลุ่มอ านวยการ 
(เจ้าภาพหลัก) 
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ที ่ กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนนิงาน 

ผูร้บัผดิชอบ 

5 กิจกรรมที่ 5 
อัพเดทฐานข้อมูลของโรงเรียน 

พฤษภาคม  – 
กรกฎาคม 2562 

กลุ่ม DLICT 
(เจ้าภาพหลัก) 

6 กิจกรรมที่ 6 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 

 
สิงหาคม 2562 

 
กลุ่มอ านวยการ 

 

5. กจิกรรมทีด่ าเนนิการ 

กิจกรรมที ่1  

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 
กจิกรรมประกาศเจตนารมณ/์ก าหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรง่ใส ในการด าเนนิงาน 

- การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
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- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กจิกรรมที ่3 
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2562 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
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กจิกรรมที ่4 
- การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสงักัด (ศึกษาดูงาน สพท.ต้นแบบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรในสังกัด 
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กจิกรรมที ่5 
- การติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการด าเนนิงาน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
 4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
 4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 4.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การอบรมไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกจิตส านึกในนักเรียนในสังกัดด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

      
 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ       ( นางสาววลิาสินี  พรหมเจียม )  
                                        ต าแหน่ง ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 

 ที่ปรึกษา 
 1. นายณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
 2.  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     นราธิวาส เขต 1  
 3. นายอุดม  ยอดจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 4. นางเรวดี  รัตนมาลา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 5. นางอุบลรัตน์  สนิท  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 6. นางสาวทองกร  เตชปัญโย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 7. นางสาวอามีเนาะ  มามุ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8. นางสาวรอบียะห์  มะอับดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9. นายวุฒิ  ศรีสวุรรณวิเชียร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร 
 10. นางวาสนา  เทพโซะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 11. นายชาญวิทย์  รังเสาร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 12. นางสาวเรวดี  แสนแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 คณะท างาน 
 1. นายอุดม  ยอดจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2. นางณิชกมล  คุ้มครอง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 3. นางสาววิลาสิน ี พรหมเจียม ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 
 4. นางอัญชลี  กิ้มขู่  ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 
 5. นางสาวดวงฤดี  หงส์สุวรรณวงษ์ ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 
 6. นางสาวโนรี  อีซอ  ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 
 7. นายกิตติ  วรพรรณ์  ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 
 8. นายสุทธิพัฒน์  ชุดแดง ครูผู้สอน (ช่วยราชการ) 
  


