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คำนำ 
 

                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1   ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
ITA)   ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563  ปีงบประมาณ 2563  มีผลการประเมินความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ออนไลน์ รายตัวชี้วัดที่หน่วยงานควร
มีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)        คือ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    ได้คะแนน 
80.00 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้คะแนน 50.00   ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน    
                     รายงานเล่มนี้    เป็นรายงานแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1       มีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้องหน่วยงานอ่ืนและบุคคลที่ประสงค์ใช้
ในการศึกษาสารสนเทศงานการจัดการศึกษา   เพ่ือเป็นข้อมูล วิเคราะห์  การใช้ประโยชน์ ค้นคว้า ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
--  ความเป็นมาความเป็นมา  
--    วัตถุวัตถุประสงค์ประสงค์  
--    ประโยชน์ที่ประโยชน์ที่คาดคาดว่าจะได้รับว่าจะได้รับ  

ส่วนส่วนที่ 2  ที่ 2  บริบทท่ีเกี่ยวข้อง  
- เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

                    หนว่ยงานภาครัฐ 
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
- ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ส่วนส่วนที่ 3  ที่ 3  แนวทางการดำเนินงานแนวทางการดำเนินงาน  
                          --    ดำเนินกิจกรรมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
                          --    แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 1 

 บทนำ 

ความเป็นมา 

           ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time 
system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายที่ 5 “เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ” และกำหนดประเด็นกลยุทธ์ ข้อ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยกำหนด
ตัวชี้วัด ข้อ (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานข้อ 
(4) กำหนดให้หน่วยงานในทุกสังกัด ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี้ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7  การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกำกับดูแล
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย 
         จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
ควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)        คือ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้คะแนน 80.00        
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ข้อ  10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  มาตรการส่งเสริม
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ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  ได้คะแนน 50.00   ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน   จึงได้แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
  2. เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

             3. พัฒนาการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

                การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ออนไลน์ มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้น  
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                                         ส่วนที่ 2  
                                    บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

   มุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ลดการใช้จ่ายงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวม ถึงให้ความสำคัญในการ
พัฒนาเกณฑ์การประเมิน ให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยก 
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่ง
จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ทั้งเครื่องมือ
ของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพ่ิมเติม  เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการและมุ่งเน้นการ
ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ 

   1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี ได้แก ่Sensitive, Measurable, Precise, 
Simpleand Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 

   2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ 
ได้แก่ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชน
ทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ 

   3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft 
Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการการทุจริตด้วย 

   4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน 

   5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ ของ
หน่วยงานรู้สึกกังวล 

   6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว 
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              7) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์ 
องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร   และการดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงาน
มากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
 
ตวัชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียด
วิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 

O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของ
หน่วยงาน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

O แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน  
O  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่อง 
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน)  
O เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
ตัวช้ีวัดที ่10 การป้องกันการทุจริต 
                     เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) 
การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ 
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o42 
 

มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

 

O แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
O มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O32 ช่องทางการรับฟัง  

ความคิดเห็น 
O  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์  
O  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของ
หน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

O  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น 
O  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯโดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม  
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  

o43 
 

การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

 

O แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
O เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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                                          ส่วนที่ 3  
                                    แนวทางการดำเนินงาน 
 

              ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีแนวทางการปฏิบัติ 
ในการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน 
                 1. รับรางวัลชนะเลิศ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปี 2564   
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    รับการประเมินองค์กรคุณธรรม โดย 
ส่ง  รายงานการประเมินผลองค์กรคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      จัดทำขึ้นตามเกณฑ์การประเมินและแนวทางการ
คัดเลือกชุมชนองค์กร  อำเภอ  และจังหวัดคุณธรรม  ปีงบประมาณ 2564-2565   รับรางวัล  จากจังหวัดตรัง 
โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปี 2564     วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือ
รณรงค์ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและยกย่องหน่วยงาน  องค์กรที่สนับสนุนและ
ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจแก่องค์กร 
 

 
   
 
 
 
              
   
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 รับมอบโล่ 
 เชิดชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดตรัง และการอภิปราย   “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
 สู่จังหวัดคุณธรรม”   โดย ศน.กฤช  กาหยี        ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลนครตรัง วันที่   
 20  กรกฎาคม  2564  
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กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทำความดี เขตสุจริต จิตอาสา  
                    2.1 กิจกรรมจิตอาสาของกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต 
            ประพฤติมิชอบ 
               1. ประชาสัมพันธ์การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ระดับสถานศึกษาในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                     1.1 แจ้งสถานศึกษา มอบหมายบุคลากรครูเป็นผู้ประสานงาน ระดับสถานศึกษา และเสนอ 
ชื่อผู้นําเยาวชน (ประธานสภานักเรียน/นักศึกษา, นายกองค์การ/นายกสโมสรนิสิต/ นักศึกษา)   เป็นแกนนํา
เครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ศึกษารายละเอียดตามคำชี้แจง  แนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต    โดยสามารถประสานงานได้ท่ี นายสุรพัศ์
โยธิน บูรณานนท์  เลขานุการ  โทรศัพท์ 09 5376 9983   หรือนายเกียรติกร อัตรสาร    ผู้อํานวยการศูนย์
เยาวชนธรรมาภบิาลต่อต้านการทจุริต  โทรศัพท ์08 6362 3952  ส่งใบสมัครทางอีเมล ์ GGAntiCorruptionYC@Gmail.com  
                      1.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ส่งนางสาวกุหลาบ  เฟื่อง
ไพบูลย์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  สมัครผู้ประสานงานการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต  ระดับจังหวัด เพ่ือตัวกลางการประสานงานการดำเนินงาน   
                2. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 โรง  โดยการดำเนินการ ดังนี้ 
                    2.1 แจ้งผู้บรหิารและผู้ประสานงานของสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูล
การประเมิน     เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญ ของ
การประเมิน กรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างและวิธีได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ในการ
ประเมิน การใช้งานระบบการประเมินในการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล  
                    3.2  แจ้งสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการเก็บข้อมูลการประเมิน  เข้าใช้งานระบบ 
การประเมิน ศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ และคู่มือการใช้งานระบบการประเมิน รวมทั้งติดต่อสอบถาม
ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ได้ที่เว็บไซต์ https://tyintegrity.org  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  
เป็นต้นไป  
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แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดแนวทางการดำเนินงานและแผน
ป้องกันการทุจริต  ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ    การกำหนดแนว
ทางการกำกับติดตาม  ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด มาตรการการป้องกันการทุจรติ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

- คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 การใช้งบประมาณ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
3 การใช้อำนาจ  - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

   ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ - มาตรการประหยัดทรัพย์สินและพลังงาน 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
9 การเปิดเผยข้อมูล - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
10  การป้องกันการทุจริต - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
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ภาคผนวก 
                         



   

O 43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

         โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- มีข้อมลูรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 



 



 

 



 



 



 

 



มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
 
               ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและแผนป้องกันกำรทุจริต     ด ำเนนิกำรทบทวนและจัดท ำมำตรกำรภำยใน 
เพื่อป้องกันกำรทุจริต  โดยก ำหนดมำตรกำรเพือ่ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น         ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกีย่วข้อง       กำรก ำหนดข้ันตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ    กำร
ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำม  ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 
 
- มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจดัซือ้จัดจ้าง 
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- มาตรการประหยัดทรพัย์สินและพลังงาน 
- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะ 
- มาตรการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 
 
               

 
 
 
 
 

 











































 

 
 

คณะทำงาน 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
นายระนิต    ณ  พัทลุง       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
นางยุพด ี  คลาดนาน      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   
คณะทำงาน 
 
นายระนติ         ณ  พัทลุง           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
นางยุพดี คลาดนาน      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางสาวศิริวรรณ 
 
นางสาวกุหลาบ     

ยิวสิว 
 
เฟ่ืองไพบูลย์   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

   
จัดพิมพ์ต้นฉบับ/รวบรวมเรียบเรียง/วิเคราะห์และเขียนรายงาน 
 
นางสาวกุหลาบ   เฟ่ืองไพบูลย์   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 

  



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
193 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ 

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  92000


