
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

ประถมศึกษำนรำธวิำส เขต 1 

รำยงำนกำรก ำกับ ตดิตำม กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทจุรติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตลุำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) 
       ในส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 



รายงานการก ากบั ตดิตาม การด าเนนิการป้องกนัการทุจรติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

****************************** 

ด้วย ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้บูรณาการความร่วมมือกับส านัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการด าเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
เพ่ือร่วมผนึกก าลังและ ความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึง ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี              
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ลดน้อยลง 

แผนงานบรูณาการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                   
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้รับงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑25,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวค าขอดุอาร์ เพลงสดุดีจอมราชา และ
กล่าวปฏิญญาเขตพ้ืนที่สุจริต ทุกวันจันทร์ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เพ่ือสร้างความตระหนัก และให้ค ามั่นในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยม              
ความซื่อสัตย์สุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  



๒. ประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สพป.นราธิวาส เขต 1 

    ๒.1 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    ๒.2 ประชุมคณะท างานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA Online)                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด แบบวัด OIT 

    ๒.3 ประชุมคณะท างานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity & Transparency Assessment ; ITA Online)                   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือติดตามตรวจสอบข้อมูลการรายงานก่อนเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

๓. สรา้งความตระหนักรู ้เข้าใจ ในการป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากร ใน สพป.นราธิวาส เขต 1 

    3.1 การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

    3.2 ประชุมมอบนโยบายในการด าเนินงานของผู้บริหาร 

๔. ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของ สพป.นราธวิาส เขต 1 ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 

    4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งฯ เพ่ือประเมินความเสีย่งการทุจริตประจ าป ี

    4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๕. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด จ านวน 45 คน (ศึกษาดูงาน สพท.ต้นแบบ) 

๖. การเสริมสร้างวฒันธรรมในองค์กร ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต                     
ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 (บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาบ้านเรา) 

๗. ประชุมชี้แจงบทบาทหนา้ที่และวิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ของ สพป.นราธวิาส เขต 1  ณ สพป.นราธวิาส เขต 1 

    ๗.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและวิธีการการเข้ารับการประเมิน           
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

    ๗.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และวิธีการการเข้ารับการประเมิน               
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

๘. รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ   

 

 

 



แผนปฏบิตัิการโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1  

 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่เบกิจา่ยแลว้ 
(บาท) 

 

การด าเนนิงาน 
 

ผูร้บัผดิชอบ 

 

หมายเหต ุ

1 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวค าขอ
ดุอาร์ เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวปฏิญญาเขตพ้ืนที่
สุจริต ทุกวันจันทร์ 

- - ด าเนนิการอยูต่่อเนื่อง 

เป็นกิจกรรมที่บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมทุกวันจันทร์ 

บุคลากร              
ในสังกัดทุกคน 

 

๒ ประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ๒.1 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือสร้างความเข้าใจ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

๑,4๑๐ .- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา           
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
โดยได้วางแผนจัดเตรียมการ
ด าเนินการน าผลคะแนนที่ได้รับ
การประเมิน ในปีที่ผ่านมา             
เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินการ             
ในปี ๒๕๖5 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

 ๒.2 ประชุมคณะท างานรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดตัวชี้วัด แบบวัด OIT 

1,725 .- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา           
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
โดยได้วางแผนจัดเตรียมรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

 ๒.3 ประชุมคณะท างานรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment ; ITA 
Online)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลการรายงานก่อนเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2,9๕๐ .- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา            
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

 
- 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 



 

 

 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่เบกิจา่ยแลว้ 
(บาท) 

 

การด าเนนิงาน 
 

ผูร้บัผดิชอบ 

 

หมายเหต ุ

๓ สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ ในการป้องกันการทุจริต         
ให้กับบุคลากร ใน สพป.นราธิวาส เขต 1      

8,440.- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร

งบประมาณมา            
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

ด าเนนิการอยูต่่อเนื่อง 

โดยได้วางแผนด าเนินการเตรียม
ข้อมูลการประกาศเจตจ านงสุจริต 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริหารสูงสุด 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           

กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน                   
ใน สพป.นราธิวาส เขต 1 

4,930.- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา           
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
โดยได้วางแผนจัดเตรียมการ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของงาน 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

5 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด 
จ านวน 45 คน (ศึกษาดูงาน สพท.ต้นแบบ) 

86,510.- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา            
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
โดยได้วางแผน ดู สพท.ต้นแบบ 
ที่จะพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของสพป.นราธิวาส 
เขต 1 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

๖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ณ สพป.นราธิวาส เขต 1 
(บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาบ้านเรา) 

8,400.- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา            
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
โดยได้วางแผนจัดสถานที่และ
รูปแบบการจัดกิจจกรรม 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 
 

 

 



 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่เบกิจา่ยแลว้ 
(บาท) 

 

การด าเนนิงาน 
 

ผูร้บัผดิชอบ 

 

หมายเหต ุ

๗ ประชมุชีแ้จงบทบาทหนา้ที่และวธิกีารการเขา้รบัการประเมินดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน ของ สพป.นราธวิาส เขต 1  
 ๗.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและ

วิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

5,180.- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา            
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
โดยได้เตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจง          
การด าเนินการ ตามกิจกรรม 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

 ๗.2 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และ
วิธีการการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

5,455.- 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา            
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  
โดยได้เตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจง          
การด าเนินการ ตามกิจกรรม 

นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ - 0 (เนื่องจาก สพฐ. 
ยังไม่ได้โอนจัดสรร
งบประมาณมา            
ในรอบ 6 เดือนนี้) 

- นางสาววิลาสินี 
พรหมเจียม           
กลุ่มอ านวยการ
และคณะ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาพกจิกรรม 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวค าขอดุอาร์ เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าว
ปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ทุกวันจันทร์ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ค ามั่นในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่า นิยม              
ความซื่อสัตย์สุจริต ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

 



   

                                                        ;บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๕

เรื่อง   การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

                เรื่องเดิม

                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนบูรณาการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ

และกิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น

                 ขอเท็จจริง

                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เพื่อดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเบิก - จายเงินงบ

ประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใตแผนบูรณา

การตอตานการทุจริตและความพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดําเนินงานผานระบบฐานขอมูลบนเว็บไซต

โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณจํานวน  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดัง

แนบ

                  ขอเสนอ

                  เห็นควรแจงกลุมอํานวยการ  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  และหนวยตรวจสอบภายในทราบ  ดําเนินการในสวนที่

เกี่ยวของตอไป

                ขอพิจารณา

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

เอกสารแนบ : เรื่องเดิม ,

 

(นางสาวฮาดีบะห อาหามะ) 

พนักงานราชการ

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางเรวดี รัตนะมาลา) 

ลงนามแลว 

๑.ทราบ ๒.แจงกลุม/หนวยที่เกี่ยวของดําเนินการ 

http://1.179.217.107/myoffice/2565/data/tkk1/25650505_085824_0332.pdf


ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางเรวดี รัตนะมาลา) 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๕ พ.ค. ๒๕๖๕

 

(นางสาวเจตสุมนต สุเมธีประดิษฐ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

๖ พ.ค. ๒๕๖๕
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แนวทางการดำเนินงาน 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสจุริต) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่ อสัตย์
สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึก  
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย 
ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำ
ความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น 
สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมสำคัญของโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ 
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดม่ัน  
ความซ่ือสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2.  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู ้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมายโครงการ    

นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  6,653,160  คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         จำนวน    534,814  คน 
 3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 29,871 แห่ง ประกอบด้วย 
 4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     จำนวน 245 เขต 
 

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 

สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาท่ัวประเทศ 
 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเร ียน ครู ผ ู ้บร ิหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่าง โปร่งใส มีกลไกและ

กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
4. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
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การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผนงาน บูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 
จำนวนงบประมาณ  

: ต่อหน่วย  
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
1. โครงการโรงเรียนสุจริต * จัดสรรให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 245 เขต 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความตระหนักรู ้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
-  กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้าง
การดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร 
โรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน  
ไม่ทนต่อการทุจริต  
-  กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
-  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

50,000 บาท 
(5 เมษายน 2565) 

 

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
จัดสรรให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 245 เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
- ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัด 
- ประเมินแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้ในสถานศึกษา 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice (1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรมต้านทุจริต) 
 
 
 
 

xx,xxx บาท 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 
จำนวนงบประมาณ  

: ต่อหน่วย  
การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุจริต ** 
จัดสรรให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 245 เขต  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ  
- ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

50,000 –  
150,000 บาท 

(29 เมษายน 2565) 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1. การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

จัดสรรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

บูรณาการ 
งบประมาณ 
ในการดำเนิน

กิจกรรมสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา

สุจริต 
2. การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) 

จัดสรรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

xx,xxx –  
xx,xxx บาท 

 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ 
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบ

บูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการอ่ืน ๆ  

จัดสรรให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 245 เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ 
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื ่น ๆ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
นำเสนอผลงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่าพาหนะใน
การเดินทางมาประชุมอบรมกับ สพฐ. และ สำนักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น 

xx,xxx บาท 
 

 
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
 * หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว681 ลงวันที่  5 เมษายน 2565 
 ** หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว878 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 
 















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็น            
ต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อย
กว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทย ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลัก                 
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ  
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน”              
ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต                    
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง                   
ในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล               
เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้น
การปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท า
ความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริม
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึด
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทย                 
ในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทย ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน              
สังคม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม
ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ              
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลัก           
ที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ                    
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

 1. สถานที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต าบลล าภู                

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์ 0 7353 2300,0 7353 2151                
โทรสาร 0 7353 2154 เว็บไซด์ http://www.narathiwat1.go.th 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม             
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน                    

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ            
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

                     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท าหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะก ากับดูแล ประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการและสถานศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

2. จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 แยกรายละเอียดตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
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3. เขตพื้นที่บริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) 
จ านวนต าบล จ านวนเทศบาล/อบต. 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมืองนราธิวาส 305.115 7 62 2 5 
ยี่งอ 200.516 6 40 2 6 
บาเจาะ 171.680 6 50 1 6 
รือเสาะ 468.324 9 72 1 9 
ศรีสาคร 500.100 6 35 1 6 
รวม 1,645.735 34 259 7 32 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาสและส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
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4. ข้อมูลด้านการศึกษา 

จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอและประเภทโรงเรียน 
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จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563-2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา และอัตราการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561-2563 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) 
ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                 
ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ                      
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต 
มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system)              
และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 
ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการก ากับดูแล  
การทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย  
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 เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน              
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย  
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ 
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่อง           
กับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง
และการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           
ในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล           
ต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
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 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                 
อยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.23 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence ) โดย ตัวชี้วัด ที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร              
ได้คะแนนสูงสุด 97.75 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ 9 การเปิดเผยข้อมูล                      
ได้คะแนน  93.05 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558  - - 
2559 90.73 เพ่ิมข้ึน +12.11  
2560 91.40 เพ่ิมข้ึน +0.67  
2561 85.77 ลดลง -5.63  
2562 80.36 ลดลง -5.51  
2563 83.99 เพ่ิมข้ึน +3.63 
2564 95.23 เพ่ิมข้ึน +11.24 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.23 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 93.12 A ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 96.94 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.72 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.85 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.11 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.75 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 96.52 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 93.05 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 93.75 A ผ่าน 

 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น 
(มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น              
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์             
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3. การใช้อ านาจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน             
ของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน                 
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพ                  
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี เลย                       
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน  
การทุจริตในหน่วยงาน 
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6. คุณภาพการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 

และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้อง              
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก   
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญ            
กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ    
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส              
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์           
แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน               
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้อง               
กับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์           
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง                    
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและ                
การรายงานผล เป็นต้น 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้อง              

กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนัก           
ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก
ด้านการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริต
เข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                  
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระส าคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทย 
ว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน 
เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที ่หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า 
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคล 
ที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้ง 
ที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ 
รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดิน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบรหิารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
     (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สรา้งความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
     (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
     (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
     (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
     (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง         
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
     (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
     (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
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      (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
     (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
     (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
     (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
     (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
     (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
     (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
     (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
     (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
     (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
     (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
     (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
     (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
     (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
     (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
     (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
     (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
     (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน 
ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริต             
ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะ 
ในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   
จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน        
ที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง                 
ที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทาง             
การพัฒนาหลัก ดังนี้  

(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด  
เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต 
ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต           
เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนี การรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน               

มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ                 

แบบบูรณาการ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง             
ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ              
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนด
แผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวัน 
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรม              
ที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริต                      
เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า 
รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า
กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า
กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ า
กว่า  73 
คะแนน 
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กระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจ 
ในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดัน            
ให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทาง 
ในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปขี้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัต
ของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แต่สภาวะทางสังคม 
ที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกัน 
การทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ                 
ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วย
ของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
และประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็น
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต    

1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย  
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2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเขา้มามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
โดยมมีาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง               
เพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต            
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที ่เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิม
ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านยิม
สุจรติ มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  
(85 คะแนนขึ้น

ไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนนขึ้น
ไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนนขึ้น
ไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนนขึ้น
ไป) 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจรติใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

จ านวนคดีทุจรติราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูก
ช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่
ถูกช้ีมูลว่ากระท าการ
ทุจริต 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

จ านวนคดีทุจรติที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90 

 

 



 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 27 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและ            
ตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท า
ความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความ
เกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทางการพัฒนา  
1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย  เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ              
อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท า
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ 
การบูรณาการประสานงานคดีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ 
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับ
ทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึด
คืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 
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3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษา              
และมีสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทัน             
ต่อพลวัตของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  
ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 
ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  
ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 
ของจ านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง 

 
 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ  
 (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin)  
 (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 
เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิต ิมิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยน
ระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และ
ค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ 
(Harmony)  



 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 29 

 
 
 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการ
และระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
จิตส านึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ            
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริม            
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยม           
ที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต”               
ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต              
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยม            
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก                  
ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง               
ทั้งในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส                   
ในการด าเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน  31,982 คน 
 2. คร ูผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
          จ านวน   2,768  คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2.  ร้อยละของหน่วยงานที่ ผ่ านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตมีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชนส์่วนรวม 

ร้อยละ 100 125,000 
 

        กลุ่ม
อ านวยการ 

13.1 กิจกรรมสรา้ง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
     1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

 
 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา      
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกนัการทุจรติ 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 

 

         
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 
 
 



 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 33 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 
     2) กิจกรรมประชุมช้ีแจง
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
ตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี 2565 
     3) กิจกรรมจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปี 
2565 

 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเกิด
ความตระหนักรู้             
ในการป้องกัน               
การทุจริต 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
35,000 

 
กลุ่ม
อ านวยการ 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 
     1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“เขตสุจริตไม่คิดคอรัปช่ัน” 
และกิจกรรมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา           
มีค่านิยมร่วม            
ต้านทุจริต 
 
 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100 

 
 

40,000 

          
 
กลุ่ม
อ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 
13.3 กิจกรรมสรา้งจิตส านึก
สาธารณะ  
    1) กิจกรรมท าดเีพื่อสังคม
การช่วยเหลือแบ่งปันและการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 

 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
จิตส านึกสาธารณะ
ช่วยเหลือแบ่งปันท า
ความดีเพื่อสังคม 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
20,000 

          
กลุ่ม

อ านวยการ 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
     1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการกระท าท่ีถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

20,000 

          
 
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

รวม 125,000           
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  

10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต มีธรรมาภิบาล 
เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ :  1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและ              
ความโปร่งใสในการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร
และสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 

ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  

(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) การประกาเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

2) สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต                   
ให้ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมเีกียรติภูม ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

25,000 

3) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่างผล 
ประโยชนส์่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

40,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

- 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 
ประจ าปี 2564 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

40,000 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2) การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2564 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- วารสาร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ าปี 2564 
 
 
 
 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

20,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 



 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 
41 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.  กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 
ในการป้องกันการทุจริต 
- กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการด าเนินงาน 
 

- กิจกรรมประชุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐและ
เตรียมความพร้อมตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจ าปี 2565 
- กิจกรรมจัดท าแผนปฏบิัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปี 2565 
 

 

 
 
ร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ
เจตนารมณ์และนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) 

 
 
บุคลากรทุกระดับ 
รับทราบเจตนารมณ์และ
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

 
 

10,000 
 
 
 

 
 
 

35,000 

          
 
กลุ่มอ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร         
ในสังกัด 
 
 
 
 

 

กลุ่มอ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร         
ในสังกัด 



42 
 

 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 42 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เขตสุจริต              
ไม่คิดคอรัปช่ัน” และกิจกรรม
วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่
เข้าร่วประชุม มีความตระหนัก
รับรู้และได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิคมทีไ่ม่ยอมรับ
การทุจริต 

บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจรติ 
สามารถด ารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมเีกียรติภูม ิ
 

40,000          กลุ่มอ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร         
ในสังกัด 

 
3. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ  
- กิจกรรมท าดเีพื่อสังคมการ
ช่วยเหลือแบ่งปันและการ
ต่อต้านการทุจริต             
ในองค์กร 
 

 
ร้อยละ 100 ของจ านวนครูและ
บุคลากรในสังกัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกฝัง                
ให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 
 

 
บุคลากรใน สพป.
นราธิวาส เขต 1             
ได้ร่วมท ากิจกรรมความดี 
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน
และลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยดึหลักพอเพียง               
มีวินัย สุจรติ                        
จิตสาธารณะ 
 

  
20,000 

          
กลุ่มอ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร         
ในสังกัด 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 
4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
     1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการกระท าที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมการประชุมมคีวามตระหนัก
และปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรม       
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 
 

 
20,000 

          
กลุ่มอ านวยการ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร         
ในสังกัด 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                   
ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

  

 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                             
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

125,000 กลุ่มอ านวยการ 

 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต   
 1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
10,000 กลุ่มอ านวยการ 

 1.2 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเตรียมความพร้อมตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี 2565 

35,000 กลุ่มอ านวยการ 

  - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(ด้านป้องกันการทุจริต) 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 - การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 - การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 -  การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม   
 -  การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 -  การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 1.3 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรประจ าปี 2565 - กลุ่มอ านวยการ 
 2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 40,000 กลุ่มอ านวยการ 
 3. กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 20,000 กลุ่มอ านวยการ 
 4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม 
20,000 กลุ่มอ านวยการ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 
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d~l~\'1\. 

( 'U1.:J?f11im3ti ~~Vl:Wb~t.J:Ij ) 

~t!n.:J1'U':i1'1ln~ ... 
. 1- •• ' I;) 

\t~U 

?1~.~ . 
ft'__~~ 

"~ v-r 
'& ::,.;:0~'/\~l :h ',r""l 

~ f'l<-1 ~ ~~ P•i) 

·~--
( td1-!l?f11'U[l1'jlj) 1'1JCJn!'l.:Jfo1 ) 

('1J1~'WI'l~ 'l'l'l'Vl1i\J'i~~V!~) 
" • A " Jf cl '!5 ,t.., 1~ ~ ~ ~~~\mJiii'i"'"'l.fW'U.".l~~~~mJI'lli~i'U'i":u1"~ ,'!J(Jllll 

'I "' £1 1...1/' ~ 6l ~- :U ,g, trJ. ~K 



1fl~{jfl'l~ b?l~ll?~~1\lflrulJ11ll 'OJ~CJ'B11llbb61~611mihJ1611'W?1'11!mTub"U~«'W~m-afimn 
' 

"uB\ln'Wrn1'VI"ii~~" 
' 

bbN'U{I1'W t.i1ill1 f111(>)eJ ~1'W f11':i'VI'OJ1~ bb61~1.h~'l"lf1&\iJ"1Je.J'U 
~ ' "I 

n~ll~~'UN~"I.leru 1A·wm~ n'G'illeJ1'W1 tJfll"i 
' ' 

~~'UN~"I.leru1fl~{jf11~'V!~n 'W1\l6'l11im~iJ 'l"l1Vlllb~CJll ., 

~n~rudfl~{jf11~ 

'j~EJ~b 'J~1~1b il'Wf111 

1Vl1fi''l"lvl obl!:l-ob<t~bobll E-mail : wilasini0409@gmaiLcom 

1fl1\lf111(>)m~m 

iJt!'U1 tJ'U - ~\JVI1flll l!:lctbct 
' 

•!•--- - -.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ·:· . 

~'J'W~ tiD fl'J1:Ub~eJ:WbfJ{l/fl'J1:Ug:{eJ~fl~eJ·:lfl'Ubb~'W m 1~~'U 
.., "' + bbN'Wi~~U'VI G> 

G). EJ'VIf:ifl1~191{"1.11~ l?i'1'W : f111Ll-ruall~mb61~~(1l.J'W11~'U'Ufl1"a'U~Vl1-a~~m-aml"l-r:o 
' ' "' 

(9).(9) L11~b~'W : Ll1~"1J1"1J'Wbb61~mfi(>)1\l1 1'Wii..:JI"lll~1llriBn'W1'Wm1uB\ltl'Wf11'a'lfl'OJ~I9lbb61~Ll"J~'l"lq&iil"IJB'U 
®.l!:l b uTv!m tJ : m A-r:oiil'(1l.J'W5"a"Jll f111vl1\l1'W~1l\l[;.J616llJn'VI~bb61~[;.J61tJ-a~ 1tJ"Il'li'G1'J'W11ll 

"' ' "I 

~B'U?I'Wmm1ll~B\lf11~"1leNLl-a~"IJ1"1J'W 1~mh-:Ja~~1n 11~ b ~11 Ll~'l1a 

®.bTl fl11ll?IB~flftB\ln'UCJ'VI'BI'l116'l~i"ll1&i : bU1Vlmmh~'ru'lJB\ltJ'VI'Bfll16'1~i"l.11&i1'WtJ1~b~'W~b~cn.Ue.J\l ' ... ' nu m-a(>) B~ 1'Wf111Wil~~ bb61~Ll1~'l"ln&i il'IJB'U fiB ml"l-r:oil fl11:tJ1 ,J~ -:J16'1 Ll61B~f11"J'VI 'OJ1 ~ bb61~Ll1~'l"ln&iiJ"IJB'U ii m-au~Vl1-a q gl ~ - , gl 

~ ~ rn1 m:wV!69' fllJ11 m .fi u 1ft bb61 ~V!69' m.J -r'IJ ru 1 'lJ B\l bl'll-a~:ofi'OJ'l"l€1 b 'W CJ'l1 'W 'VIm~ t9lu 1~ CJ bl:l'l"l1 ~ m "J?I ~1\ll (1lJ 'W o"J'Jll 
ru d.!J q , 

bbCJ n bW~Ll"J~ 1CJ'IJU ?i1'Wu l"lf161 bb61 ~Ll -a~ bCJ"IJU?i'J 'W "J1ll"11B\l'U f1611 m .ll11"l-r:o 1 ~~n~~'W -a1 ll~-:!6'1~1\l~ ~6'1'1~ n bb61 ~ 
'I q d.!J - • --

A 1il tJll1 ~'Ill n.n1 f1 ?i1'W ~'W ~1 61 ~B 1 CJ (>)B n1 "J'Ifl 'OJ 1\91'\.J "J~'l"lq &iil"IJB'U'Ifl n~Ll bb 'U'U ii?i1'W~1ll (>) B eX 1'W n1 "J'Ifl"il~\91 
'l"l~Bll~..:J?i..:Jb6'1'1lla1!LJ6'1~'W1 ~mfiB..:JA'mml"lbBn'lJ'W ml"l'I.J"J~"Il1i1'll"lll ~ll"o'W Ll"J~'IJ1'1J'W bb61~mA(>)1-:J 1 ii?i1'W~'Jll 
1 'Wf1116'1B~?i€1-:J b~1"Jd''l 1 ~oU€lll61 bb~'lb 'U1~ bb6'ff11'JWil'1~ bb61~\9l'J'J"il6'1El'Uf11'J~1 b il'W'l1'W'lJ8\lVIU'J CJ'l1'W.ll11"l-r:o bb61~ 

~ ' "' 
m AG'i1'W~'W 11~ CJ 1~-r'U f111ll~:w f11B'l'OJ1 n-r]~1ll~ n~Vllll c.~'\J tlJrU&i 

+ bbN'W1~~'U~ l€J 

G>. bbN'Wbb3.iU'VIcfl1CJb~~'VIf:ifli~\9l{ 

(9).(9) Ll1~b~'W : f11'J(>)Elc;)1'Wf11''i'lfl'OJ'1~bb61~Ll'J~'l"l~&ii1"1JEJ'U 
&l.® LU1l"'ll1CJ : 1h~b'VII'l11VJCJtlG18~m"J'Vl"~~~~bb61~tl1~'l"l~&iil'lJBu 
(9).b11 A11ll6'1B~flft B'ltl'U bbe-J'Wbb1l'U'VI : 1A1'lf111i1 bb w Vli'lf111~h il'W-:J1'W~ ~'l b tJ'Wfl11tl61 f1bb61~tl61 n~ ~ 

' 'IJ ' 
6'1' 11l nm-a b D'U'l"l61bil €1-:J~ ~ ill' (1l.J'W'B11ll6'1 "il~~ bb61~fl11Ll61 n~ \! Lb61~'Vf'G'i e:JVI61B:Wl (1l.J'W'B1"J:W 1 'Wn'G'illb~ f1bb~~bt111'1J'W'VI mh-:Jl' CJ 

q cu Ill 'I 

'Vl m~~ 'U11llfi \!G'i-:J b~~ll f:11Ll~ u&i 'V!tJ1~ "1lf)'loU1'J1'lJ fl11 bb61 ~ b ~ 1'VftJ 1~"1lm-r~ 1 ~ii fll1ll16'1a~en ~ Ll'J11'll'iJ1f1'W~ ~ n'J'Jll 

~?i€1 1 LJ1 'W'VI1'l'J!l'il~~ ~'lii?i'J'U?1'1Aqj~"il~vl11 ~'U'J'J~b U1Vlll1CJ Ll1~b 'Vll'l11 'VICJL161e.J~f11'J'Ifl"il'1\9lbU1~Ll'J~'l"l~&iil"IJEJ'U 
&l.<S:' bb[;.J'W~8CJ"118'lbb[;.J'Wbb1l'U'VI : fl11U8'ltl'Wf11'J'Ifl"il~\9lbb61~Ll"J~'l"lq&iil'IJB'U 

19l.<S:'.C9l bb 'W1'VI1'lfl11'1"J(1l.J'W1 : tl61f1bb61~tl61n~~?1'11lnm1b ll'W'l"l61 biiB\l~~ lJl(1l.J'W'B1"Jll6'1"il1\Pl 
cu q • " 

bb!;l~f111Ll61 nru'l bb61~Vl'G'i€1Vl61€llll (1l.J'U'B'J1lll 'W n'G'ilJ b~ n bb{;l~ bCJ1'J"IJ'WVl n"li'J\ll CJ 'VI m~~'U ~'l b tJ'U f11'Jll-r'U'l"lf1&\ tl'J')lJ 
'U 'l Cj q q 111 

"fl'W" 1~tJf111 "Ll61n" bb61~ "'\J61n" ~\916'1'11ln"UB-:JI"llillbtl'W'l"lm5JB-:J~~ lJl(1l.J'W'B11ll6'1'0J~I'l 6'11:U1'jmLCJflbbtJ~ 
~ ' ' 

1~11~-:Jb~b tl'Wtl1~ 1c.~'lJu?i1'W~'W ~'l1~ b tl'Wtl1~ 1c.~'lJuG'i1'W11~ iim1ll61~mci(>)Bm"Jm~v1'1f111ll~~ 11lb wmuCJ 

B~VJ'W(>) Bf111Vl "il~ ~ Lb61~ b -if 1ll1i1 ?i'J'W~1ll1 'Wf111(>) B~ 1'Wf111Vl "il'1 \9l'VI mtJ bb 'U'U "J1llfi'l m"J?i \l b6'1~llf1116'1~1\ll (1l.J'Wo1"JiJ 
'i 'i 'i 'U 

bb6l ~ATWC1ll6'1"il~~ 1 'W1~~\.J"IJ6J"IJ~i.J b ~Btl'11 LJ?im"J b Ll~ tJ'W bb tl61..:J'l"ln&i ti'J1ll fi1i1C1ll~~~Ll 1~ bCJ"IJU6'11'B1"Jru~ll1n n'i1 q 'I 'U or 

tl1~ ltJ"Ilu?l1'W ~'W bb61~(>)B~1'Wfn"J'Vl"il1~ bb61~Ll1~'l"l~&iil"lle:Ju 1 'W'Vl n~'Lhb 'lJ'U 1~ C1 bu'l"l1~f11'j?i-:J b6'1'1ll1 (1l.J'Wf:i11ll~"i!~\9l 



]!) 

1 • , il II 

~1 t!Vl~ n~ ~ ';inl';iA f1'l:f1.fl1 r11J'l A'UVi b~ nl VI C.l'!1 n A'W ~eN b1 CJ'WVl'l.fl '1 f1VIt)~~ bb61 ~.fl1fltl ~ u~ ~'l bb~';i~~u\.1~~-rr () 

"iltlfi'l':i~~U€l~?J:wfin~1 ~,vJmJfi':i\.1 "'V'l~bi!B'l1 WJ 1 'W€l'W1A~" 1 Vfilm1:w~ -lJ'W'V'J~ bi!€l'l b~:w.fru 6'11:W1':iflvl1Vlih~A11:W 
' "-I'U 

bU'W'V'l~~€l'l~~ iJ~~;;·hiin~l?l~'W1'WA11:W~P.J5~t1~"il~~ iJA11:w-rue:l~?J'll€lU~mi1'W':i1:W ih~bDC.I'Ui'l!mb~~bA1':i'V'lfl!]Vl:W1C.I _ 

C9l.CS::.® b111Vl:W1C.I'll€l'lbb~'Wci€lCJ : \J';i~'ll1'll'W:i11~'Wu';i';i:Wbb~~'V'ltl~fl1';i:W~P.J5~6~"il~~ 
C9l.CS::.b!1 A11:W6'1€ll?lA~€l'lrl'Ubb~'Wci€ltJ : 1A';i'lf11';iiJm:l:wt.1J1m..J1tJi:h~i'ru1'Wm';i~~'W1 ~€l6'ff11'WAfl~1 

' "' 
iJm';i-.DI?ln"iJm1:wm';ib1CJ'Wfl1';i6'1€l'W~1'Wm';i11P.J'ln'Wm';iVI"iJ~Iil 6'1·h~ATl:W~1~Vl'l!nn'Wm';i11€l'ln'Wbb~~\J';i1u\J';i1:w 

' 'U 

f11'jVJ "il~~ 1 VI'!! m~t.J'W A1bb61~~u~Vl1';i :WVI i"lt!A~ bb61~rhilC.1:w~1:w~ 1'WVII\l~ li11 'W'.l'lnr 1'1 ~ --11 'W1~~u6'fm'W~ n~11~~ um.bCJ'l1'W 
'I 'U 'U 'I 

bb61~1~~u'll:W'll'W 'W€lfllil1 frd't!'l1i'lb 'l!'W 1 Vf6'1m'Wfi n~1 bb61~611'11 fl'l1'W b 'll~~'W~m1fim~1~-ru m1t11~ill'WA run11:Wbb~~ 
' ' ' 

A11:Wbtl~'l16'11'Wm1191'1bU'W'l1'W (Integrity and Transparency Assessment:rTA) iim1tl-rutl~\lVl~P.J~~'W11'Wb~P.J'lfjilll511:W 
bb61~fl11:W 1 tl~--116'11 'Wn11~1btJ'W\l1'W ~fl~\liin11C.Ifl1~~tJAdri:W 1 tl~'l16'1 1'Wf111~1bUtl\l1'UeJci1\l~eJb ~€J\l~fl~1 CJ 

(9).~ A11:W6'1€ll?lA~€l\l'IA1\lb"liArufh (Value Chains) 'lleJ'lb111Vl:W1C.Ibb~'Wci€lrJ 
' 

(9).~.(9) ~eJeJ'lAtl1~fleJ'U (V) : W~'W1fl11'U~Vl11\l1'W.fl1A-r\i 
"" 

(9).~.® tllil-.DC.J (F) : n~ lnm111€l\lrl'Wbb~~tl11'lJtl11:Wfl11VIIil~lil~iitl1~~VIB.f.l1'V'l 
- ' 

liD. bb~'Wfl1itl~~·thh~b 'VIA 

®. C9l bb~'Wf111\J ~~tltl1~ b 'VIi"\ ~1'W : f1111J€l\l tl'W bb61 ~tl11Utl11:W fl11'!11il~l9l bb~~tl1~'V>Jt)~il'lleJ'U 

l!l.l!l b111Vl:W1m1:w : tl1~b'Vli"l1VIC.Jii1~~UA~bb'W'W~"'o-unT:i-r'Uifl11'!11il~l9l (Corruption Perceptions 

Index: CPI) €lCJ11J l!lo eJ'W~'Ubb1fl'll€l\lb61fllutl ®~b'liri 
'U 

"" ,_, ."1 .__, J1 "-' 
hb!1 b ';i€)'! : 1?11'Wfl1'hJ€l\lf1'Ubb~~bii-J1l~1\l 

hcs:: tl1~b~um1tl~~t1 : 1Vi'iim1ci'lb6'1~d-J6'f'l!u6'1'4'W bb~~ 1 Vi'm1:wibbritl~~'ll1'll'Wb~CJ1ntJnT~VII\l~~ 
,_, ' 

tl1~'\"Jt)~ il'lleJ'U 11:WVJ\l1 Viii fl!]Vl:!J1CJ 1 'Wfl11ci\lb6'1~:W 1 Vfth~'ll1'll'W11:W~ lfl'Wb-lJ 'W'\"J~ \11 'Wfl11~ el~ 1'Wfl11'Vll\l~ ~tl1~'\"Jt)~ il"IJeJ'U 
,_, ' ' 

bb61 ~"lj b 'U1 ~ bb6'1 bi!eJV>Ju b ~'W nTm';i~vl1A11d-J~I?l 11il C.J -r\i:Wm ~1fl116'f'l!'U6'f'W'Wbb~~fi'd-JA';i€l\l~~b 'U1~bb6'1~1 CJ 
~ 'I q 'U 

Q.l Cl OJ I Q. OJ.d 
b!1. bb~'WWWJ'W1bf11'M~W'ilbb'6'1:::~\lfi:!Jbb1H"1111ll u'U'U'VI G>im 

bl1.(9) b{htu.mJ';i1d-J :.-

b!1.® C.IVIDi"\16'1~{: ~ '0 f111'U~Vl1';i~\ilfl1';i1'Wfl1A~\i f1111JeJ.:!fl\Jfl1';iVI"il~~tl1~'V>Jfl~ii'IJeJ'U bb61~ 
"~ ~ q ~I 

l5';i';id-J1.fi'U1~1 'W~~Ad-J 1 'VJC.I 

b!1.h<9l b'!J1Vl:W1C.Jd~~'UC.IVI5i"\16'11il{ : -
' 

bl1. 1v.]!) ~,~, 'W1VI1\l fl1';iW\9ll'W1 : '!JP.J\1 n'W ~,~,~~tl';i1'Utl';i1:!J m'J11 "i)~(9) bb~~tl'J~'V>Jtl~il'll€lu 

(\J61f1~\11 VlA'W 1 VIC.I 1d-J1fl\l) 
'U 

•!•-- ------------------------------ ------------------------------.------------------ . -------------------------------------- ·:· 

g:i'J'U~ lfl ca1~a~b~flt9lbfl1~n1-a 

G). 'VI~ntn-abb'G'I~b'VIIli~'G'I 
- . 

~1C.ItJVIM16'11i11'll1~ l!lo tl ('V>J.fL lv~® - ®cr~o) ~mUt!CJ'Vlni"l16'1~{VI~fl'llel\lf11';iW~'W1tl1~bVIf'!f bb~~ 
' ' 

b1l1Vl:!J1C.If11';iW~'W1~~\I~'W (Sustainable Development Goals: SDGs) 11d-J~\Ifl11tl%tJ1m\16'1~1\ltl1~bVIi"!hm 
1 \Jciu~~b Vli"l1 'VIC.J cs:.o 11ilr.Jtl1VI'WiilU1~b~'Wm~w~'W1 'I"J~eld-Jvr\1 bb~'W\11'W/1A1\lfl116h~' ru~ ~P.J\1~1 b il'Wm11 Vfb ~'W~61 

'U - "' 

bU'W'Jtln1'Jd-J1'W"Ii1\l ~ tlbb~n.'llmm'J-lrubA~eJ'WC.JVIni"l16'119l{'ll1~ ~~ml'l~m.JA11~'V'l~€l:I.J'll€l\lf1'W 5'\lfl:W bbi:'I~"S~U'Ubf'f~~n'il 
'U ' "" 

'll €l \1\.J 'J~ b VI i"l1 Vl?l1d-J1 'JfiU -ru ~1 1€1\1-ru ~61 m~VI u 1\11 fl m1 b 1J ~ C.I'W bb U61 \11~P.J ci1\lb Vld-J1 ~ ?I:W bb~ ~?lellil A~ €l-:J n'U 

CJVIl5f'!f16'1~{m1U~f1eJ\l "A'W 1 VI CJ hi1n\l" bb~~CJVIl5f"f16'1~{f11'JtJ€l\lrl'W\.)1C.I fl11b?l~d-J6'1~1\15'\1Ad-Jl511d-J1i1U161 
' 'U ' 

'lleJ\ICJV15i"\16'11i11'll1~ ®o tl 
' 



bTl 

61'1i!n-:JTWflru~m':i:WflT~tle:J.:Jn\Jbb6'l~'\.J':i1'U'\.J11:Wn1':i'Vl1il~l'l bb M'l"111~ (61'1i!n.nu tJ.tJ. "11 .) hivh.Ue:J~fl6'l~ 
' 

fld1:W~1:wile:J~e:J~Twm':i'Vl1il~l'l~1:Wn'Um~'Vl':i'N~mn5m1 lutl.:J'UU':i~:Wiru 'W.Pl.lvctctb b~e:J'\.J':i~~1'Ufn11!~1:wila ' . 

1 'Ufl1)~e:J~1'Ufl1':i'Vl1ii~1'1Ae:JH'I.J-ti''U 1~ CJe:J11"ltJ fl6'l1f!'Vl1-!lfl11~ mn b U'UbA~e:J.:Jile:J 1 'U fl11U6'lfi~l'l61Tw n1oMbbrl btl11"1J'U 
' " nm U'U-<il ~ b ~:w ~'W 'lJe:J.:J fl1alil1 b -u 'U 1A ).:) fl1 ';i b~~:w ~~1-!l A ill'B':i':i:W "'il ~tJ 'B':ial! bbr;'l ~i)';i)lJ 1il'U 16'lb 'U~tll'U ~fl't~1 ' . ' 

"tle:J.:~n'Um':i'Vl"'il~l'l" (1Aa.:Jma 1 a.:~ b~tJ'U~:U~I'l) 'lJe:J.:J61Tu n.:~1'UAru~ma:wmama~ f!'r}1.ff'U~'W:n1'U 1~tJ 1-Mm1:w61'1~ ru 
'I 'I d3 OJ 

n'U m a b\91 ~ tJ:W m a\9l1'W m ':itl a.:~ n'U bb6'l ~tJ a1'U'\.J a1:Wfl1a'Vl"'il ~1'11 'U ~m'U ~ mn b ~m 1.:J11 n:n1'U ma'I.J6'l n~ 1>161'Twfl 
q - &! '\J 

~.:J b U'U n6'l1n61'1 ~ru 1 'U m1tle:J.:~n'U bb6'l~Ua1'UUa1:W m a'Vl"'il ~·l'l'lJe:J~'\.Ja~b 'VlP1"111 ~mmh.:J~m ~a~ 
v ' 

61'1ii' m1'Ub 'lJI'l~ 'W~ m':i~ fl'r}1Ua~fl:w~ m~1'Wa15·n~ b'lJI'l (9) 1\9ll'la~ mb6'l~b~ 'Wfl11:w61'1~ ru'lJmma~ e:J~h1Jfl1a'VJ "'il~ 1>1 
. v ' 

bb6'l~ b U'UbA~e:J~1tJ 1m.:J nTH~~:w~~1.:~Arun':ia:w "'il~tJnaa:w bb&l~na':i:W1il'U1&lb 'U~m'U~f1'r}1 "tle:J~n'Umawil~l'l" 
' ' 

(mCJ 1~~e:J b'lJI'l61-<il~l'l) t.~ilb U'WflT~'W~'U161'1ii'fl.:J1'Wb 'lJI'l~'W~ ma~m~n 1-M'b U'Ue:J.:Jflf11bbM~ f11ab~tJ'U~ '\.J&1n~~61'1'i1n 
'l. \1 q -

1-M''UAmmh.J61'1i!m~J'Wb'lJI'l~'W~f11a~mn'\.Ja~fl:w~m~1'Wa15'n61 b'lJ\>1 (9) ilVIn'r}~f11~'U1'Umaf1~ il1ii'tJ ~a~~~ ' 
611il~~ a~e:J~1.:J'We:JbWtJ.:Jbb6'l~iJ~I'l~151aru~ iJArunaj:J.J "'il~tJ'Baa:Wbb&l~nja1J1il'U1&1 ~.:Jb~~:Wbb&l~~i!'U~'U'W~1'Wf11atle:J.:~n'U , 'I.J' 'I 'I 

bb&l~~e:J#i'1t!f11a'Vl1il~l'le:J~1-:JbU'Wj~'t.J'U ilbA~mh tJ~ b oU:!Jbb ~~ n11vrw1 a~1~1lw6'l1'1>1a EJ'~~'W 1 'WArunaa:w :u~tJnaa:w 
' ' 

bbm~ilmn'Umawil~\91 ~.:J1\9l~~vh 1Aa.:Jf11ab~~:w~~1.:~Arunaa:w :u~cJDaa:w bb{:'l~naa:wil'U16'l "Ue:J.:Jn'Uma'Vl:U~\91" ~'U 
' ' ' 

liD. 1~P~fltl';i~li'I~!Oi • 
h<9l b ~e:J~~'W1a~'U'Uf11alil1 b 'U'Uma 1 'U61'1ii' n~1'Ub 'lJI'l~'U~ ma~ f1'r}1'\.Ja~ti:W~fl'r}1'Ua1511~ b 'lJ~P~ C9l 

1-M'e.i1'Ubflill~ fl1aUa~ciJ'U~runaa:Wbb6'l~A11:W 1 tl~~ 1~1 'Uf11alil1b'i1'U·n'W'lJe:J~VltJ'dtJ.:J1'WJl1A1'~ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) tl~'U1Ja~:!J1ru 'W.Pl. lv<:tbct e:JCJL'Uj~~'U~~.:JoiT'U 
" " 

\v.\v b~e:J~~'U1'UAmm1 'U~11!f!.:J1'Ub'lJ\9l~'W~f11a~f1'r}1Ua~tl:w~m~1'Ua1511~ b'lJ\91 (9) 1-Milm1:w~ 
' " . 

A111lb oU1 h 1 'Wf11aUa~ci1'UfJillfija:!Jbb6'l~A111! 1 tJ~ ~ 1~1 'Ufl1alil1b'W'U~1'U'lJe:J.:J'VltJlCJ~1'U.fl1A1'~ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

IV. bTl b vh:J6'i.:J b~~:W?!1!'U~'U'U'U Am fla 1 'U61'11!f!.:J1'Ub 'lJ!'l~'W~fl1j~ f1'1~1Ua~tl:W~ fl'r}1'Ua1511~ b 'lJ\91 (9) 
' ' . ' . '\.Ja:mn~1'll'Vl;;rnV!n'r}~m~m'Umaf1~ iJ1i!CJ 611e:J~\91cJ mJe:J~1.:J'We:JbWCJ'l iJ~\91~151aru~ EJ'~~'U1'UArunaa:w 1il~CJn';ia:W 

' " ' 
1 w:na\i\'1 b 'W'U~1 \9l bb6'l~~e:J#i'1t!fl1a'Vl1il~!'l'Vlf!a'\.Jbb 'U'U 

' ' 'U 

bTl. bU1'Vi:lJ1tJ 

m.eo> b~·:nJi:w1ru 

"' "" fll\lfl';i';i:IJ'Vl eo>,m 

- Aru~vh~1'UoU'UbA~e:J'W1Aa.:Jf11ai (Vl:W'U~'Vl1ae:J'lAfla) ~1'U1'W lvb A'U 

- Atu~vl1.:J1'UoU'UbA~e:J'W1Aa.:Jf11ai e:;~'Ue-J~"1Je:J'Uf911~1~ ITA Online ~1'U1'U met A'U 
" 

- Atu~flaj:!Jf11j1J~'Vl1afl111Jb~tJ.:Ji ~1'U1'U met A'W 
co. . "" 
fll\lfl':i':i:IJ'Vl IID,ct' 

- oU1a1"11fl1abb&l~tJAmmVJ1~n1a~n'r}1 ~.:Jn~~1ii'n.:J1'Ub'lJI'l~'W~ma~n'r}1'\.Ja~t~:w~n'r}1 ' 
'Ua1611~ b'lJ\91 <9l ~1'U1'U G\'o A'U 

nl\lm1:w~ ~ ~~u11"lntJ.mwmatJ5'lJ'~.:J1'W'lJe:J.:JtJflmm 1 'U~~n~ 
- oU1a-1"11fl1a bb&l~'U flm m'Vl1~ n la~ fl'r}1 ~.:J n~61'1ii' fN1'Ub 'lJ~~'U~ ma~ f!'r}1'\.Ja~t~:w ~ f1'r}'i 

. ' 
'Wa1B116'l b 'lJI>l (§) 'il1'W1'W cs.:ct A'W 

n:um-1:1.1~ b '\.Ja~"11:W~bb:U.:J'Ui1'lJ1'VIVlU1~bb6'l~~5mamaboU11'tJma'\.Ja~b:iJ'U~1'Uflrunaa:Wtb6'l~ 
' ' rn1til 'I.J~..:J1611 'Wfl1':i~i b 'W'W.:J1'W 'lJe:J.:J ~wtJ. 'Wa1611~ b 'lJ\9l (9) 

- tY't.J~vna h..:Jb~tJ'U 1 'W~.:~n~ ~1'W1'W 0lCS.:~ Au 
" 

- i1a1'lJfl1abb6'l~'U flm mVJ1\l ma~mn ~'ln\9161'1ii'm1'U b 'lJ l'lvr'U~ m'J'~fl'lj1th~t~ti~n'r}1 ' 
tla15Tl?! b 'lJl?l ® ~1'U1'U m~ct flU · 



~ 

m.lm b~~flt'U.fl1W • 
(<9l) oiJ1~1'1lfl1~ 9JAG'nmVJ1'1fi1~fim~1 bb~~~u~vr:~h'lb~cJ'UhJ~'In~ iieNAA11~~ Vl~'UA&i bb~~ ' ~ ~ 

ri 1'\J CJ~~ fl nl?i' B'l m~n~ CJVJB bb~~"il ~ b 1J'Um~~1 b 'iJ'U'l1'U LA~'~ m~ b~~~~~1'1Aruu~~~ "il~ CJu~~~ bb~~u~~~1i1u1~ 
'U q q q 

1'U~m'Ufim':f1 ''tJB'Ifl'Ufl1~VJ"il~M" (mCJ 11?l~m"IJM~'il~M) 
' ' 

(l~) oil1~1'1lm~ uAmmVJ1'1m~fimn bb~~eru~vr1~h\lb~CJ'U1'U~'In~ i1A11&.Jm:::vrirn~1'Um~t'1B'Ifl'Ubb~~ 
q 'U- . 'U 

'lh19J'lh1~fl1~WiJ~~ ijfi1'iJCJ~11~1?i'1'UVI'il~t'l ij~M6'11oUf1~151~tu~ ~1~1~flbbCJflbbCJ~t:Jmhd~'llt1G'i1'Ut'l'Ubb~~ 
' ' 

t:J~U~~LC!'Il'l1G'i1'U~1~1~ 
. " ~ ~ 0 ~ 

~. m:~m,-:wbb6'1:i:"IJ'U~el'Un1';il911b 'U'l..!-:11'1..1 

" thln~';i:W/oU'U~IB'Un1';i\111bUWlTI..! 

thJn~';j:IJ~ CO) 'i.h~"lf:Wfln!~'Vh:J1'Un1~tl~~biJ'Ufln!tl~';i:!Jbb6'1~ • • 
wn:w 1 tl~ ..:J 1a1 'Um,-lii'1b 'iJ'U..:J1'U"IJB ~r;hU'n,nub "llM~'U~ 
m,-~n~n U';i~li\'1u..:~utlca~:w1ru w.FI. lm~ct' 

ru awtl.'l..!';i1~'J1fif b"l.l~ ® 

<9l.<9l U~~'ll~Atu~vl1'11'UoV9J ~A~B'U 1A~\lfl1~b?l~~~~1\lAtu5~~~ 
' ' " 

"il ~CJu~~~ bb~ ~5~~~1 11m~ 1 'U~1irn'll'U b "11\91 ~'U~ m~fi n~1 
"tJB'ln'Ufl1~VI'il~t'l" bYlB~~1\lfld11lbi11"iJ fl1~'lb~biJ'U 

' 
Atufi~~ll bl~!::A11~ 1 tJ1\l 1~1 'Ufl1~~1b 'iJ'U'l1'U"IJeJ'I6'11iJ'fl'l1'U ' " 

b"IJM~'U~m~fin~1e:Je:J'U1~t1 U~~-;htl'luU~~mru '\I'L~. ~<tb<t 

<9).~ tJ~~'Il:WAtu~vl1'11'U.;{9Jf11'J'lh~biJ'UAtuB~~&.Jbb~~A11~ 
'" ' 

l U~\l 1~1 'Ufl1~~1btJ'U'ITU "IJB\l6'11irfl'I1'Ub"IJ(;'J~'U~fl1~fin<jj1 
BB'U1m1 (Integrity & Transparency Assessment ; ITA 

Online) tJ~:::~1tl'lutJ~~~1ru 'V'J.~-~<tbct b~B~bb'il\l 
., 

~1CJ~~bBC1~~1;gl~ bbUUl~ OIT 

<9l.tn U~~'ll~Atu~vl1'l1'U.;{9Jfl1~tJ~~d'J'uriruu~~&.Jbb~~A11~ 
' ' 

1 tJ1\l b1 'l:.Hl1~~1 b tJ'U\l1'U ·u~N6'11irfl'l1'Ub "IJM~'U~ m~fin~1 
BB'U1m.J (lnteog:ty & Transparency Asse~s~ent ; ITA ·1· 

Online) tJ~~"il1U\l9JtJ~~mru vt~.~<tbct b'V'JBM~m&.J 

t'1 ~1'il~B'UiB~6'1 fl1~~1 CJ\l1'U flel'U bt:J t.J bb w1~'U9J'U b l9J 1'1l~ 
'\J . 

6'11tlfl\l1'Ub"IJ~~'U~m~fin~1tJ~~o~fin~1'U~1511~ b"IJ(;'J <9) 

nlilm~:w~ 1!:1 fif~1\lR'J1:W~';i~V!cWn~ bihblilb'l..!n1';i'UB..:in'U 
• '\J 

m~'Vllil~~ 1cWnuul"'mm 1'1..1 awtl.'U11~11fif b"IJ~ CO) . ' " 

ru aw'l.J.'l..!~1~11fif b"IJ~ CO) 

~-<9l f11~tJ~~fl1~b'ilM"i11'U\l~'iJ~(;'J1'Ufl1~9J~V!1~\l1'U6'11ii'n'lTW 
' ., ' 

b"IJ(;'J~'U'illm~fin~1tJ~~fl&.Jfim~1'U~1511~ b"IJ(;'J <9) 

.. h® u~~"IJ~~ButJ1t.Jmt.J 1 'Uf11~~1btJ'U\l1'U"IJB\leru~vr1~ 
' '\J 

~~~~b 111nlii'1b U'l..!..:J1'l..! ...... ""' 
~';i'U~I91"!1el'U 
'\J 

ii1l'U1t.J'U ~<tbct 
' 

fl~~el1'U1 t.Jfl1 ~ 
' 

(b~1i11WVI6l'n) 

lJfl'tJ"lt.J'U ~<tb<t 
' 

fl~~el1'U1t.Jfl1~ 
' 

( b -.il\m wvr61 n) 

mn{]1A&.J ~<tb<t n6'i~eJ1'U1t.Jfl1~ 
' 

(b~1mwvrilnf 

mn{]1A~ ~<tb<t fl~~el1'U1t.Jfl1~ 
' 

(b~1.fl1'V'JVI~f1) 



"' 
nlilm13J/oU'W 191e:J'Wn11~1b 'W'W~1'W 

nlilfl113Jvi m '1J1~0Zf3Jfllru~n113Jn11'U~Vi11fll113Jb~~~ . " 

OZJEI~ ~'W'l.J.'W11BT1~ b"ll\91 <0> ru ~'W'l.J.'W11B11~ b"ll\91 <0> 

m.® 'l.)'j~"IJ~Aru~m'j~f111'U1vn'jrl'n~b~CJ'I'1 b~eJ'll'j~bii'W 
' 

A11~b~CJ'In1'j~~1~'1J'j~~1U 
' 

m.® U1~"1J~Aru~m'j:LJf111'U1'VI1'jf'l'J1~b~CJ'I'1 b~€l..ij'IYlf11'j 
' 

V'ld1~ b~ CJ'I n11'Vj~ 1~ bbfl~1l~~'Wtl~ii"IJ€l'U 

nlilfl':i13J~ c£ oWI9ll'W1An~fi1'Wn11'1J~u~~1'WOZJEI~'LJflllil1n1 
b'W~~n\91 ~1'W1'W (£~ R'W <~m~,~~1'W ~'W'VI.~'Wbb'U'U) 

CS::.® m~~mn1Yl'I1'W ?I'W~.~'Wbb'U'U bvJerW\9ll'W1bb61~b~:wl'llntJm'W ' 
" 

1'Wm~'l.J~~-:~1'WOZJ€l-:~ ?!w'l.J 'W':i1B11?1 b"ll~ (§) 

nlilm~~vi ~ m-ab~~3J~~1·:rrw.~'Wo113Jb'We:~~f1m ~hu~3J 
1'Wn1-a'l.J~u~~1'Wmh~~mf'l'l~~lil~l91 ru ~'W'l.J.'W11i111~ b"ll\91 <0> 

~-® 'UAmm 1 w;Y-:~n(9) ~1JJfi~m1:www.~'W1'\J1'Wb~1 b~€lw~'W1 
' 

?!'W'll.'W~1i111?1 b"ll~ (§) 

nliln-a~:wvi b '1J1~"1J3J;ffbblil~'U'VIU1'VIViU1vibblil~15nT~ • 
fl11b ih-ru fl11U1~bil'W~1'Wfll W511:Wbtlil~fli113J 1 'l.Ji~ b~ • 
b'Wfl11~1bU'W~1\I OZJEI~ ~'W'l.J.'W11ff11~ b"ll\91 <0> 

ru ~'W'll.'W11ff116l b"ll\91 G> 

b.® '1J~~"IJ:W~bb"il'I'U~'U1~'l,'liJ1~"ll€l'I~'U~V!1~ 1 ~-:~ b~CJ'Wbbf'l~15m~ 
' " " 

f11'H oV1-r'Uf11~U'j~bil'W~1'WAruB~~:W bbfl~f'l11:W 1 'l.!~-:~1?1 
' 

b.® 'll~~"IJ:W~bb~'I'U~'U1'Vl'V1111~"ll€l'IUAmm 1'W~'Itl1Yl bbfi~ 
' " ' 

i6m':i il1~b i'i~'Um~'l.J~~ bil'U~1'WA ruB~~:w bbfi~A'J1:W 1 '1J ~-:~1?1 
' 

nliln-a-a3Jvi f!'J -a1~~1'Ue.Jlilfl11~1b'Wwn'U 1fl-a~m1., 

~- ~fJ1'Wvi~1bti'Wbfl1~fl11 

~ 

1~~~b 11il1~1b 'W'W~1'W iJQI "" 
e.J'a'Ue.J\9l"lfe:J'U 
'II 

mn~1A:W ~~b~ n~:wehU1tJf11~ • 
(b~1.fl1'W'VI~fl) 

iltJ'W1CJ'W ®ctb~ 
' 

n~:WB1'W'J tJ m~ • 
(b~\f11'WVi~fl) 

fl~:Wel1'UlCJf11~ 
' 

mn~1A:W ®ctb~ 

(b~1.fl1'WV!~n) 

ilm.ntJ'U ®~b~ 
' 

fl~:WeJ1'W1 r.lf11~ • 
(b~\n1'WVi~fl) 

~'1Vi1A:W ®ctb~ m'l:WeJ1'U1tJf11~ • 
(b~1.fl1'WV!~fl) 

" 0 
0 Q.J ~ .:;:1 -~1'1!n-:~1'Ub OZJ~~'U~fl1~~m~n'lJ':i~tJ:w~m~1'W':i1B11?1 b "U~ ® bb;;'l~?I1'U f1.:11'Ub "ll~'W'I.J~f11 ':i!3! f1~1 

v "" .. 
:WBCJ:W~fl'ef1'1.JA~~':i6':i~m1"1J 

b. ~u'l.J1~3.11ru 

b.@ 1-if{Jutl-a~:JJ1ru~1nwt .. bv{J1'U : ~1irm1'Wfi!JJ~m~:wm~m1f'ifl'ef1.fr'U~'I.Jii1'U 
"' 

bbe.J'U-:11'U : \J~tl.l1f11~~€l~1'Wf11~'Vj~~~bb61~'ll~~'Wtj~ii"IJ€l'U 

bfl'a{Jfl1~ : b?I~:W?I~1.:1Atu6~~:W ~~CJB~~:W bb61~6~~&.11.fi'U1611 'U?If11'U~fl~1 • 
nlilf1113J : m~mru1 fl1~1~'U'Urn~'l.J1~bil'l..!~1'Ufl ru51~:w bb61 ~m1:w 1 'l.J~ .:~1?11 'Ufn ~~1 b Dwn'UOZJ€l'IVitt1 tJ'I1'!..! " . 
.:I'UU1~3J1ruliJ1'U1'U ®®~,ooo 'Ul~ 

_. ________ " _________ _ 



b.kl 111:Jr;J~bBI:.I~m-at-if .. rm.h~:!J1ru 

fl"i!n11:!Jn11~1bil'Wn11 

n~n~~3.1.yi ® tl~:::'l.f3Jflru:::vn-:~1'WnTrLI-a:::b~ru 
' 

fl!Wll':i':i3Jbb%'l~fl'J1:!J 1: tl~-:~1a1 'Wn1':i~1b U'W..:J1'W • 
"lleJ~6hirn-:~1'Ub"ll~~u~nTaAm~n tl':i~li11u 
..:~uth~:!J1ru rJ.A. l!lct'bct' ru awtl.'W·n5Tia b'l.fl11 @ 

C9l.C9l tJ':i:::;'1J:Wf!ftJ:::;'vh:J1'U-1J'U bA~B'U 1A':i-:lfll':ib?l~:W?l~1..:J 
' 

Arun<J':i:w ~~~n<J<J:Ubbfl:::;n':i':i:u1il'U1fl1u~1unnw 
' 
b'1119l~u~m':i~mn "UB-:~num':i'VI~119l" b~B?Jh:~ 

. ' 
A11:U b oih h fl11tl '5:::; d'J'UA ru 5':i':i:Ubbfi:::;A11:U 1 tJ1-:~1?J 

' 
l u m<JI?\'1 b tl'W-:J1'U'1JB..:J~1Uf1-:J1'Ub '11\9l~'U~fl1':i~mn 

1 ' 0 "" BB'U flU t!<J:::;"il1U..:J'Utl'i:::;:!J1ru 'W.\"1. ®~ct' 

("i\'1'Ul'U ®b A'U "iJTWl'U C9l A#-:~) 
I I .c:!i d 

- A1eJ1Vl1':i11\lbbfi:::;bA':i€J-:I~:U 

"' (~b fl'U X m<t 'U1'VI X C9l i'JB) 

- rhri1mBn?J11 

C9). ® tJ ':j:::;'1J:uA ru:::;v\'1-:~1ur'U m <Jtl':i:::; biJu A ru n11:u bbl:'l:::; 
' ' 

m1:u 1 tl~\11?11 um~l?\'16 tl'U\11'U '1JB\1~1un\11'Ub'1119l~'U~ 
fl1':i~f1'1~1BB'U1flu (Integrity&. Transparency 

Assessment ; ITA Online) th:::;"i\'1U-:J'Utl':i:::;:!J1ru 
. "' v 

'W.A.®~ct: boWB~bb~-:i':i1~69:::;b~~~~1~l~ bb'U'Ui'~ OIT 
. "' 

( "iJ1'U1'U mer A'U "il1'Ud'U C9l Ar-:~) 

- rl1e:J1Vl1':il1\lbb69:::; bfl~e:J-:J~:U 
"' 

(mer A'U x mer 'U1'VI x C9l ilB) 

- ri1ri1me:Jn6'111 

C9) .m tl':i:::;'l!:uAru:::;v\'1\11ur'Um':i'\.J ':j:::; d'JuArun11:u t.t.l:'l:::; 
' ' 

m1:u1 tl1'116'11um':il?\'1t.tlu..:J1'U '1JB-:i~1Un-:J1'Ub'1119l~'w~ 
fl1':i~f1'l<f1BB'W 16'111 (Integrity & Transparency 

Assessment ; ITA Online) '\.J':i:::;"i\'1U-:J'U'\.J':i:::;:u1ru 
~ o<::lt. v 

'W. I''L~ct'ber b 'We:J\9l~\9l1:U\9l11~6'lfl'U'(Je:J:!Jflf11T~·1 ~-:11'U 
'U 

tlB'Ut.~mt. 'W1tu'Uut.i'U 1'15~ ~1um1'W6'11\9l~'W~ 
fl11~n'!<f1'll1:::;n:u~n'!<f1'U11TI11?1 6'11\91 C9) 

( "il1'U1'U mer fl'U "il1'W1'W ~ A#\1) 
I I .c!j .c!j 

- A1B1Vl1111\l~~:::;bA':ie:J-:J~:U 

" 
(mer A'U x mer 'U1'VI x ® ilB) 

- ri1ri1me:Jn?J1<J 

fi1~eJ'Ubb 'VI'W 

tl-a~b.n'VIfi1 t -iflii11:.1 b~'W-5'Utl"a~:!J1ru 

fi1toifaeJ~:.~ 

b,oc::;;ct' 

~(9)0 

eroo 

C9l,®®er 

ct'oo 

®,crero 

ct'oo 

fiT~ a~ • 

b 

"a1:!J 

b,oc::;;ct' 

~(9)0 

eroo 

C9l,~~er 

' ct'oo 

~.crero 

ct'oo 



OOAJ 

OOGJ'~ 

OOO'GJ 

OAJ®'~ 

OOGJ'~ 

co~a~'w 

OOAJ 

OOAJ 

Of?J 

OOO'Gj 

OAJ®'~ 

!:.lk:!LIG1~l~l~ -

(G!J ® X ltl.llb AJ~ X 11.(,! AJ~) 
" 

(!1.k-® l~t.1~~~!:. 11.!,! Al~ !1.Wl~) 

lbG!l.G~brv~~!:. fU~11lll&&iA!:.LLIN3~1 fblt!,!l:.ll.IW~G~ 1 

i,.,~~~mU,!,!!:.lllb&lb!:.lllfb!:.W~fU(,!fbR.~!:.fl. G]·~ 

WJLIG1~l~l~ -

(Gfb ® X lti.Lib Al~ X 11.(,! AJ~) 
Jr 
fbW~G!:.!,!1~~11~ll-!:.lllblGl!,! - f" F"' I I 

(!1.k-(0 l~L.-1 ~lil~!:. 11.(,! Al~ !1.ll1.l~) 

Ql~~!:.fl.~~&IA..sll.l ~lil~mlt(,!l1G1 ~!:.fl.G~ 1 

1,., ~lil ~mLL-l.I!:.LIIi.&n..sLurt.s.su~ru(,!rtR.~.sfl. ®·~ 

® ~11.1 ~Lt~LJ:.I't"[l.M~ IU ® ~11.1 ~Lt~LJ:.rt"[l.M~ NsV. 

t-lil~mltl'!IJ:.Lftt~n..~:.Lun:.~:.w::ru(,!n:h.::.~:.f1. ~ !1-N:J:.Wlli~ 

!:.lHLIGWlrl~ -

~GL-t~LQ>l.\A~l~l~ -

(G!J ® X ltl.llb AJ~ X 11.1.! Of?J) 
" 11:~1:'G!:.bl1~~11~ll-!:.llli.lGlbl - f;:o' ~ I I 

' ' . b 

(!1.k-® l~t1~~~!, 11.1.1 Of?J !1.l-!1.l~ ~,Vt-,~mtWL~bln.) 

l:.ll/i,l:.lb~I:'Gil. 
"" " 

k:!lt~l!:.l1.LFI.U ~rttJ~l:.fl.LFI.U ~!:. lUk!-!1.~WJl.1 !1.LW!bL~ 
' " 

!1.l~!:.ll/i,~lb!:.LU!1.tW~&kmL~W&1kllU~!:.fl.!:.lU ®"G) 

® ~11.1 ~lt~l.!:.rt"[l.M~ IU ® ~11.1 ~lt~LJ:.I't"fl.M~ rtt 
• • WL~!,!rl.fl..\,J~ b ~~lliiA,J:.LUrtJ,JI:-@t}.!:.LUI't b 

l!>llg-1 kU,ttlli.::J:.Wfi:Lt!,!!:-Lk~ t.91 !1-fi:.!:..!:.UI!>!,! 



n'iln~~:!Jm~~1b<Uum~ 

nlilm-a:lJ~ ~ w-~u1A'm,mwn1-aunu~~Tu 
'l!fi~'URa1m-1ua~nl91 :il1'l.!1'U ~~ fl'U • 
(Am~1l91~1'U fi'V'I'YI.~'Ubb'U'U) 

'U 

~.<91 f11'5~fl'\5'1~\11'U ?l'Vf'II.~'Ubb'l.J'U b~e:l~roJ'U1bb~:t 
'!J 

b~:JJAm.Jm'W1um'5'l.Jlju~\11tl'1leJ\I ?l'W'l.J.m1Til1?l b'll\91 <91 

(~1'Ul'U ~ci:: l"l'U 5:tt.J:tnm ® i'u) ., ., 
' ""' ""' - 1"11b'UC.Jb~CJ\I 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

o1 โครงสร้างหน่วยงาน o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ ประกอบด้วยต าแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วย
ในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น

o2 ข้อมูลผู้บริหาร ๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ของหน่วยงาน
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์
และที่อยูไ่ปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e–mail)

o3 อ านาจหน้าที่ ๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ ๐ แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี                    นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

แผนพัฒนาหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด
๐ เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ ที่อยูห่น่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 ๐ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
๐ ที่อยูไ่ปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
๐ แผนที่ต้ังหน่วยงาน

คณะท างานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

* เพิ่มเติม  - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การประชาสมัพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกจิ นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ของหน่วยงาน

๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปฏิสมัพันธ์ขอ้มูล
08 Q&A ๐ แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ นายบุญทัน จันทร์ทอง นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

และหน่วยงานสามารถส่ือสาร ให้ค าตอบกบัผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้

* เพิ่มเติม สองทาง ทางหน้าเว็บไซตข์องหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,

กล่องข้อความถาม-ตอบ,Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

09 Social Network ๐ แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.2 การบริหารงาน

การด าเนินงาน

010 แผนด าเนินการประจ าปี ๐ แสดงแผนการด าเนินการภารกจิของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกจิกรรม

งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

011 รายงานการก ากบั ติดตาม
 ๐ แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี ในขอ้ o10 นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

การด าเนินงาน ประจ าปี  ๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความกา้วหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม และรายละเอยีดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน

* เพิ่มเติม o สามารถจดัท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดอืน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดอืน
ที่มีขอ้มูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดอืนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

012 รายงานผลการด าเนินงาน ๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  นายนราธปิ บวัสวา่ง นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์

ประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ

*ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย โครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ  ่ายงบประมาณ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ

๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การปฏิบัตงิาน
013 คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม/หน่วย

๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกจิใด

ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด และก าหนดวธิการขั้นนตอนการปฏิบัติอย่างไร



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการ ๐ แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัต ิที่ผู้รับบริการหรือผู้มาตดิตอ่ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ให้บริการ กับหน่วยงานใชเ้ป็นขอ้มูลในการขอรับบริการหรือตดิตอ่กับหน่วยงาน

๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ

*เพิ่มเติม ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ

และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

*เพิ่มเติม ๐ สามารถจดัท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดอืน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดอืน

ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

016 รายงานผลการส ารวจ          ๐ แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน นายกติติ วรพรรณ์ นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ความพึงพอใจการให้บริการ ๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

017 E–Service ๐ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกบัภารกจิของหน่วยงาน นายบุญทัน จันทร์ทอง นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ แสดงแผนการใช้จ  ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

ประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่ง

ที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

019 รายงานการก ากบัติดตาม ๐ แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในขอ้ o18 นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

การใช้จ่ายงบประมาณ ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความกา้วหน้าการใช้จ่าย

รอบ 6 เดือน งบประมาณ

*เพิ่มเติม o สามารถจัดท าขอ้มูลเป็นแบบรายเดอืน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดอืน

ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

020 รายงานผลการใช้จ่าย ๐ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี นางเรวดี รัตนะมาลา นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธปีระดิษฐ์

งบประมาณประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพัสดุ

021 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ ๐ แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการ นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

แผนการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*เพิ่มเติม หมายเหต ุ: กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกนิ 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย

ไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร  ่แผนการจัดซ้ือจัดจาง้ ให้หน่วยงานอธบายเพิ่มเติม
โดยละเอยีดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีดังกล่าว



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกบั ๐ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

การจัดหาพัสดุ ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

023 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1) นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

การจัดหาพัสดุรายเดือน o มีข้อมูลรายละเอยีดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซ้ือหรือจ้าง นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*เพิ่มเติม หมายเหต ุ: กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในเดือนนั้น

024 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ๐ แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน นายสมเจตน์ กิ้มขู่ นางอุบลรัตน์ สนิท นายสราวธุ ยอดรักษ์

หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ๐ มีข้อมูลรายละเอยีด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ

ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหาร       ๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน นางสาวทองกร เตชปญัโย นายนุกูล ชูนุ้ย

ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*ปรับจากเดิม ๐ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่ก าหนด

ในนามของหน่วยงาน

026 การด าเนินการตามนโยบาย
๐ แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร นางสาวทองกร เตชปญัโย นายนุกูล ชูนุ้ย

การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
*ปรับจากเดิม o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

027 หลักเกณฑ์การบริหารและ o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน นางสาวเรวดี เสนแก้ว นายนุกูล ชูนุ้ย

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย นางวนิดา อักษรถึง นางสาวทองกร เตชปัญโย นายนุกูล ชูนุ้ย

   - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นางสาวมัลลิกา ด าละเอียด

   - การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
   - การพัฒนาบุคลากร
   - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ

*เพิ่มเติม หมายเหต ุ: กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวเรวดี เสนแก้ว นางสาวทองกร เตชปัญโย นายนุกูล ชูนุ้ย

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ นางวนิดา อักษรถึง

ประจ าปี ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ นางสาวมัลลิกา ด าละเอียด

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตวัชี้วัดยอ่ยที่ 9.5 การสง่เสริมความโปร่งใส

การจดัการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
029 แนวปฏิบัติการจัดการ
 ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัการทุจริตและ นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ประพฤติมิชอบ ๐ มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอยีดวิธีการ

ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอยีดขั้นตอนหรอวิธีการในการจัดการ
ต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ

030 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน นายบุญทัน จันทร์ทอง นางเรวดี รัตนะมาลา นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

โดยแยกต่างหากจากชองทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง

เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

การจดัการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน
๐ แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

การทุจริตและประพฤติมิชอบ o มีข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
และจ านวนเร่ืองที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหต ุ: กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียน ให้เผยแพร  ่ว่าไม่มีเร่ืองร้องเรียน

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจ นางสาวสิริธร เตียวโล่ นายอานัซ ทานนุสรณ์ นายนิตย ์พรหมประสิทธิ์

หน้าที่หรือภารกจิของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือ เชื่อม โยง ไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

033 การเปดิโอกาสใหเ้กดิการ        ๐ แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

มีส่วนร่วม ในการด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ

ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ย 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต

เจตจ านงสจุริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์ นายนิอับดุลรอมัน มุหะ นายประกิจ ช่วยเรือง นางสาวสุธภิรณ์ ขนอม

สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นางสาวนะดา ใบหวัง

(ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)

๐ จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก ่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ

*เพิ่ม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ

(No Gift Policy) (ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )

o จัดกจิกรรมปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้

การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านส่ืออเิล็คทรอนิกส์เป็นต้น

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

๐ เป็นการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกบัการปรับปรุง

พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

๐ เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเส่ียง o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจกอ่ให้เกดิ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

การทุจริตประจ าปี การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกอ่ให้เกดิการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอยีดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเส่ียง และระดับของความเส่ียง
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

037 การด าเนินการเพื่อจัดการ o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียง ในกรณีที่อาจกอ่ให้เกดิ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ความเส่ียงการทุจริต การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกอ่ให้เกดิการขัดกนัระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
และประพฤติมิชอบ กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o เป็นกจิกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกบัมาตรการหรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ o36
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการด าเนินการหรือกจิกรรม ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของหน่วยงาน มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กจิกรรม

o เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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039 แผนปฏิบัติการป้องกัน          o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือ การพัฒนาด้านคุณธรรม นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

การทุจริตประจ าปี และความโปร่งใสของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ

o เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณพ.ศ. 2565

040 รายงานการก ากบัติดตามการ o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ตามข้อ o39 นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ด าเนินการป้องกนัการทุจริต o มีข้อมูลรายละเอยีดความกา้วหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความกา้วหน้าการด าเนินการ
ประจ าปีรอบ 6 เดือน แต่ละโครงการ/กจิกรรมและรายละเอยีดงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ

o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

041 รายงานผลการด าเนินการ o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

ป้องกนัการทุจริตประจ าปี o มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกจิกรรมผลการใช้จ  ่ายงบประมาณ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นการรายงานผลการด า เนินการป้องกนัการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนป้องกันการทุจริต



ขอ้ ขอ้มูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตดิตาม ผู้ก ากับดแูล หมายเหตุ

ตวัชี้วัดยอ่ย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

มาตรการสง่เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์

และความโปร่งใส ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอยีดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง

หรือจุดออ่นที่จะต้องการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ที่มีความสอดคล้องกบัผลการประเมิน ฯ

o มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ

เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอยีดต่างๆ

อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องการก าหนดขั้นตอนหรือ

การก ากบัติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล

043 การด าเนินการตามมาตรการ o แสดงความกา้วหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ นางสาววิลาสินี พรหมเจียม นางวาสนา สุขอุดม นายสราวธุ ยอดรักษ์     

ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอยีดการน ามาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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