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แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 
 



คํานํา 
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน                     
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้สรุปผลการดําเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                     
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปี 2561 ในรอบปีที่ผ่านมา  

  ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วน
เ ก่ียวข้องที่ ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของโครงการต่างๆ จนสําเร็จ และหวังเป็นอย่างย่ิง 
ว่าเอกสารรายงานผลการดําเนินงานฉบับน้ีจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายเห็นภาพความสําเร็จ 
ปัญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือนําไปแนวทางในการวางแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในปีต่อไป 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    แบบรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัทุจรติ 
                                  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
                       สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
                                   ............................................... 
 
1. โครงการ 
    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกันการทุจริต”  
(กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจรติ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

2. สอดคล้องยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 

3. งบประมาณ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
     แผนงาบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  กิจกรรมหลัก  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต (กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

๔. ความเป็นมา 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน  แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยกําหนดให้ผู้บรหิาร   
ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ให้มีค่านิยมร่วม ต่อต้าน  ทุจริต  มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้  สร้าง  ระบบและวิถพีอเพียงสุจริตรับผิดชอบ  ปลอดอบายมุข ส ร้างกระบวนการมี 
ส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้ การปรับทักษะกระบวนทางความคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
และยั่งยืน 
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                                                              -2- 

๕. การดําเนนิงาน 
    กิจกรรมที่ ๑  ประชุมสัมมนาการปลูกฝงั  สร้างจิตสํานึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทจุริต 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้กําหนดให้มีการประชุมโครงการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไมท่นต่อการทุจริต        
ในวันที่ 16 สงิหาคม 2561 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
 

วัตถุประสงค์  
               1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน
เก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
               2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน
เก่ียวกับความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
               3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย  
               เชิงปริมาณ  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.สงขลา เขต 2          
จํานวน 212 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
                เชิงคุณภาพ  
                1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มคีวามรู้ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
                2. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มคีวามรู้ความเข้าใจจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
                3. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มคีวามรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
                 ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามคีวามรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และการประเมินเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง 
ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
                 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา      
เขต 2 เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
         /กิจกรรมที ่2 ... 
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กิจกรรมที่ 2 ปรับฐานความคิดบุคลากรใหส้ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
                 ส่วนรวมโดยจัดทําคู่มือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ 
                      - เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและต่อต้าน  
การทุจริตทุกรปูแบบ 

เป้าหมาย   
         เชิงปริมาณ   

- จัดทําคู่มือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน  227  เล่ม   
        เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มคีวามรู้และ 
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผลการดําเนินงาน 
1. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ร้อยละ  

100 มีความรูแ้ละสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
           2 . ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสาํนึกในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทกุรูปแบบ 

กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 
2018)  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยการประเมินออนไลน์ตามแบบสํารวจ  
๓ ประเภท ได้แก่  

1. แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก :แบบ EIT   
2. แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน:แบบ IIT 
3. แบบสํารวจเชิงประจักษ์:แบบ EBIT 

 

 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  จัดส่งรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกตาม 
แบบฟอร์มที่กําหนด (ITA ๐๐๒, ITA ๐๐๓) ผ่านระบบออนไลน์ (e-mail address) 
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 วันที่ ๒ มถิุนายน ๒๕๖๑  ระบบแจ้งเตือนผ่าน e-mail ของผู้ตอบแบบสํารวจความเห็น 
IIT, EIT 
 วันที่ ๓ มถิุนายน ๒๕๖๑ ระบบแจ้งเตือนผ่าน social media ของผู้ตอบแบบสํารวจ 
ความเห็น IIT, EIT 
 วันที่ ๔ – ๘ มถิุนายน ๒๕๖๑  สพฐ.จัดส่งลิงค์การประเมิน ITA Online ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน  
เสียภายในและภายนอก (IIT, EIT) ทางอีเมล์ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจประเมิน ITA Online จากลิงค์ 
ที่ได้รับผ่านทางอีเมล์ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสํารวจความเห็น (IIT, EIT) 

วันที่ ๒๕–๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดส่งแบบสํารวจเชิงประจักษ์ EBIT ระบบออนไลน์ (สํานักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการส่งเอกสารตามเง่ือนไขข้อตกลงผ่านระบบ ITA Online 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ สพฐ. ประกาศผลการประเมนิ ITA Online อย่างเป็นทางการ 
 

วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบ สถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และสามารถนา
ผลการประเมนิไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

เป้าหมาย  
1.ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน (บุคลากรในหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อํานวยการ/หัวหน้า 

ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทํางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
2. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

ผลการดําเนนิงาน 

 หน่วยงานได้รับทราบ สถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และสามารถนาผลการ
ประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 4  วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทาํแผนปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2561 
                  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน  COSO  (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย 
และนําผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทําแผนปราบปรามการทุจรติ ประจําปี 2561  
                                                                                 / กิจกรรม... 



 
                                                            5 

กิจกรรมที่ 5 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์  เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย  น่าสนใจและกระตุ้นให้บุคลากร 
รู้สึกร่วมเป็นสว่นหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต  ประกอบด้วยโรลอัพ โปสเตอร์ ป้ายแสดงเจตจํานงการต่อต้าน
การทุจริต เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 



ประชมุวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน และการจดัทําแผนปฏิบตักิารป้องกนัและ 

       ปราบปรามการทจุริตของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2  

 

          

 



 

 

 



            โครงการประชุมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง  
                                             ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
                เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม 2561 ณ โรงแรมลกีาร์เดนส์ พลาซ่า อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
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