
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คํานํา 

 
   แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็น 
การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 
3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

   แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 หลักการและเหตุผล  
นําเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต สวนที่ 2 สภาพทั่วไปของหน่วยงาน สวนที่ 3 แผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ความ
เชื่อมโยงของการจัดทําแผน และขอมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณขอขอบพระคุณหนวย
งานและผูมีสวนเก่ียวของที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสําเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางใน
การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

           หน้า 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

ส่วนที่ ๑ บทนํา          ๑ 
      - หลักการและเหตุผล        ๑ 
 - วัตถุประสงค์         ๒ 
 - กลยุทธ์การดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต    ๒ 

ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไป         ๔ 
  - ข้อมูลพื้นฐาน         ๔ 
 - วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าประสงค์       ๕ 
 - การขับเคลื่อนนโยบาย        ๖ 
 - ภารกิจหน้าที่         ๗ 
 - สภาพการจัดการศึกษา        ๙ 

ส่วนที่ ๓ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๑ 
          - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

(กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)         ๑๑ 
          - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)       ๑๗ 
 



 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษรประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

 หลักกำรและเหตุผล 

  การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบท าให้ประชาชนให้ความ
สนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้นรัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏ
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหน้าที่ของรัฐทุก ระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นฯ สรา้งภาระแกประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการ
ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่ง
ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือข่าย ปอง
กันและปราบปรามการทุจริต อย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินอย่างมี
ส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม  สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ 
ควบคุม กระจาย ถวงดุลอ านาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณ และตอ่เนื่อง 

  ยุทธศาสตรด์ังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ต้องเผชิญอยู่จริง ตองมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ไปสูการปฏิบัติการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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    ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สวนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสูการปฏิบัติโดยก าหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
ให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติหลักที่ใช้ในการจัดท าแผนฯ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องก้นและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของ 
ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้าง มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมใน 
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือป้องกันและเผ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงาน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้าง มีระบบการท างานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการ 
ป้องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

กลยุทธ์การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 มีดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมดังนี้ 
1.1.1 ชี้แจงท าความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมประจ าเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง และในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
โรงเรียนทุกเดือน 

1.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างยึดหลักธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีกิจกรรม 
ดังนี้ 

1.2.1 ข้าราชการและลูกจ้างสวดมนต์ท าวัดเช้า สงบนิ่ง ทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเข้าพรรษา 
ทุกปี 
 1.2.2 จัดท ากฐินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีจิตส านึก 
ในการท าความดี 
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  กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการหน่วยทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเขต 
        พื้นที่และสถานศึกษา 

  2.1 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง มีกิจกรรม 
ดังนี้ 
        2.1.1 จัดท าประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง 
        2.1.2 ก่อนการประชุมประจ าเดือนจะมีการกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจรติทุกครั้ง 
        2.1.3 จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

   2.2 ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานและผู้บริหาร
โรงเรียนในการร่วมวางแผนพัฒนาปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ มี
กิจกรรม ดังนี้ 
       2.2.1 ให้บุคลากรในส านักงาน ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูผู้สอนมี
ส่วนร่วมในวางแผนพัฒนาปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณทุกปี 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  3.1 พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมดังนี้ 
         3.1.1 จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต 
        3.1.2 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนชัดเจน 
        3.1.3 จัดท ากลุ่มไลน์เฉพาะส าหรับให้ทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียนการ
ด าเนินงานที่ไม่โปร่งใสของส านักงานเขต ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

          กลยุทธ์ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกิจกรรมดังนี้ 

   ๔.๑ ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้กับบุคลากรและข้าราชการครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
บุคลากรที่จัดท าข้ึน 

   ๔.๒ จัดประชุมสัญจรชี้แจงการปราบปรามการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ครอบคลุมทุกศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
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       ส่วนที่ 2 

  1. สภาพทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองสกลนคร  
อ าเภอกุสุมาลย์  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอโพนนาแก้ว  อ าเภอเต่างอย อ าเภอภูพาน  และอ าเภอกุดบาก
โดยมีอ าเภอเมืองสกลนคร  เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ  
ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางคมนาคม 
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และการค้า เป็นชุมชนเมือง
ที่มีความหนาแน่นรายล้อมด้วยชุมชนชนบททาง
การเกษตรประชากร  รวมทั้งสิ้น 287,748 คน 
ขนาดพ้ืนที่ 2,928 ตร.กม. ประกอบด้วย  อ าเภอ
เมืองสกลนคร จ านวน  192,822 คน  ขนาดพ้ืนที่ 
1,023.37 ตร.กม. อ าเภอกุสุมาลย์  45,833  คน 
ขนาดพ้ืนที่ 454 ตร.กม. อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
33,876 คน  ขนาดพ้ืนที่ 212 ตร.กม. อ าเภอโพน
นาแก้วจ านวน  36,029 คน ขนาดพ้ืนที่ 352 ตร.
กม. อ าเภอเต่างอย 25,397 คน ขนาดพ้ืนที่  328 
ตร.กม. อ าเภอภูพาน  36,217  คน  ขนาดพ้ืนที่  
559 ตร.กม. และอ าเภอกุดบาก 32,257 คน  มีชน
เผ่าพ้ืนเมืองเดิมประกอบด้วย  เผ่าภูไท ย้อ กระเลิง 
โส้  ไทยลาว  และโย้ย 
 ภูมิประเทศและภูมิอากาศพ้ืนที่โดยทั่วไป
เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 172 เมตร ตอนกลางเป็นที่ราบต่ าเหมาะแก่การท านา มีหนอง
หารเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 77,016 ไร่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,449.9  มิลลิเมตรต่อปี  การคมนาคมเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จัดตั้งที่อ าเภอเมืองสกลนคร  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด และอ าเภอเขตปริมณฑล    การคมนาคม
ติดต่อทางรถยนต์  อ าเภอที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร  ได้แก่ อ าเภอกุดบาก อ าเภอใกล้ที่สุด 22 กิโลเ มตร 
ได้แก่  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ในเขตชุมชนเมืองอาชีพค้าขาย  
อุตสาหกรรมขนาดย่อม  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกรรม  ส าหรับชุมชน  อ าเภอรอบนอกมี
อาชีพท านา  ท าไร่  มีระบบชลประทานขนาดย่อม  สนับสนุน ส่งเสริมรายได้และสภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง 
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๒. กำรขับเคลื่อนนโยบำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ และด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) รวมทั้งยึดมั่น
ประกาศพันธะสัญญาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประกอบด้วย ๘ วาระ 
คือ   

             ๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
             ๒. สร้างจิตรักชาติ  
             ๓. เปิดโอกาสการศึกษา 
             ๔. พัฒนาสู่อาเซียน  
             ๕. โรงเรียนมาตรฐาน                 
             ๖. ส านักงานล้ าเลิศ   
             ๗. นักเรียนเป็นเลิศได้พัฒนา          
             ๘. พร้อมถ้วนหน้าปฐมวัย” 

๓. กระบวนการสู่ความส าเร็จ  5 A   

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีนโยบายที่จะให้บริการแก่ข้าราชการครู
และผู้มาติดต่อราชการเสมือนญาติ โดยก าหนดนโยบายให้เป็น”ส านักงานมาตรฐาน บริการด้วยใจ”  สร้าง
ส านึกให้ข้าราชการทุกคนมีความรักและหวงแหนองค์กร  โดยให้ทุกคนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยสร้าง
ความเข้าใจตามขั้นตอน 

          ๑. สร้างความตระหนัก (AWARENESS) 
          2. น าสู่การปฏิบัติ (ATTEMPT) 
          3. มุ่งสู่ความส าเร็จ (ACHIEVEMENT) 
          4. สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง (ACCREDITATION) 
          5. ชื่นชมความส าเร็จ (APPRECIATION) 

๔. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

           สถานศึกษาดี   --------> โรงเรียนดี  ผู้บริหารดี  สื่อการสอนดี  ชุมชนดี 

           นักเรียนมีคุณภาพ ---------> ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยี มีวิถีแบบไทยสื่อสารได้หลากหลาย 
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ค่านิยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

                   สพป.สน.1 

                    ส. = สามัคคี (UNITY) รักใคร่ มีน้ าใจไมตรีต่อกัน 
                    พ. = พอเพียง (SUFFICIENCY) การด ารงชีวิตพอดี มีวิถีเป็นไทย 
                    ป. = ประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) ความส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า พึงพอใจ 
                    ส. = สร้างสรรค์ (CREATIVITY ผลงานใหม่ มีนวัตกรรม 
                    น. = น่าอยู่ (LIVABILITY) อยู่สกล รักสกล ท าเพ่ือสกลนคร 
                    1. = หนึ่งความเป็นเลิศ(EXCELLENCY) เป็นหนึ่ง ความเป็นเลิศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
              2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน เขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
             3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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             6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             7) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
             10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
             11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             12) การด าเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้
เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีมอบหมาย  
 จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  1           
  มีบุคลากรทั้งสิ้น  จ าแนกตามกลุ่มฯ  และสถานศึกษา  ดังนี้ 
  -   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1 คน
  -   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             ๔ คน
  -   กลุ่มอ านวยการ       5 คน
  -     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     8        คน
  -   กลุ่มบริหารงานบุคคล               ๙ คน
  -   กลุ่มนโยบายและแผน       ๔ คน
  -   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      ๗ คน
  -   กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา                        1๓ คน
  -   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๑ คน
  -   กลุ่มกฎหมายและคดี       ๒  คน
  -   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   ๑ คน
  -   หน่วยตรวจสอบภายใน      3 คน
  -   ข้าราชการครูสังกัด สพฐ.          2,๗๓1 คน
                                      รวมทั้งสิ้น    2,๘๐๒      คน 
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  ๖. สภาพการจัดการศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายศึกษา มีสถานศึกษาทั้งสิ้น  175 แห่ง แยกตามสังกัด ดังนี้ 
 
  

จ านวนโรงเรียน 
แยกรายอ าเภอ 

สพป.สกลนคร เขต 1 

ประถม 
ขยาย
โอกาส 

สถานะ 
รวมทั้งสิ้น 

เอกเทศ สาขา 
เมืองสกลนคร 49 21 70 1 71 
กุสุมาลย์ 20 5 25 1 26 
โพนนาแก้ว 8 12 20 - 20 
โคกศรีสุพรรณ 12 6 18 - 18 
เต่างอย 5 5 10 - 10 
ภูพาน 8 8 16 - 16 
กุดบาก 6 8 14 - 14 

รวมทั้งหมด 108 65 173 2 175 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ : ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกที่ทุกเวลา 
พันธกิจ : 1. สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
    2. เสริมสร้างระบบบริหารการจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมมาภิบาล 
    3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
  1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมน้อยกว่าร้อยละ 85 
  2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตไมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
  3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรูในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
        1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างยึดหลักธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
  กลยุทธ์ บูรณาการหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา 
     1. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง 
     2. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานและผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทน
ครูสายผู้สอนในการร่วมวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  กลยุทธ์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
     1. จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต 
      2. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีข้ันตอนที่ชัดเจน 
       3. จัดท ากลุ่มไลน์เฉพาะส าหรับให้ทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียนการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใสของ
ส านักงาน ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
  กลยุทธ์ สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้กับบุคลากรและข้าราชการครูในสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามประมวลจริยธรรมของข้าราชและบุคลากร
ที่จัดท าข้ึน 
        2. จัดประชุมสัญจรชี้แจงการปราบปรามการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
ครอบคลุมทุกศูนย์อ านวยการเครือข่าย 



โครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

           (กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรม 

 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

สอดคล้องกับนโยบาย 

 ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ( / )   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

( / ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ข้อ 6.4 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

( / ) สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้าง
เครือข่าย  

( / ) สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพบูรณ์ ค าภูมี นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ นายสมนึก พิมพ์นนท์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
........................................................ ...........................................................................................................................  

๑. หลักการและเหตุผล 

   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า  
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามล าดับ  
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มี
การประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่



สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และตามกรอบความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจการปฏิบัติงานให้ตรงกัน  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity  and  Transparency Assessment  Online : 
ITA  Online) จะแบ่งออกเป็น ๕  ดัชนี คือ  
    ๑) ดัชนีความโปร่งใส  ( Transparency Index)   
    ๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด ( Accountability Index)   
    ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ( Corruption – Free  Index)  
    ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity  Culture Index)  
    ๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ( Work Integrity Index)   
    ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑  จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาองค์กร   ให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในการด าเนินงาน  รวมทั้งปฏิบัติและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค ์
            ๒.๑ เพ่ือบุคลากรในสังกัดทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 ๒.๒ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
 ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร  
 ๒.๔ เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ และเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน ๔๐ 
โรงเรียน ท าให้มีการบริหารจัดการข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินและตัวชี้วัด 
ซ่ึงจะส่งผลต่อคะแนนประเมินในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ ๘๕ ของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษามี 
จิตส านึกและพฤติกรรมที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนร่วม ประพฤติตนเป็นพลเมือง
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ   
    2) ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเว็บไซต์ของโรงเรียน อย่างเป็นระบบ  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   1) เขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 
   2) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน  มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
    3) โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 



๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินฯ 
(ITA) 
   ๑.๑ พัฒนาผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล จ านวน ๔๐ โรงเรียน 
   ๑.๒ นิเทศ ก ากับติดตาม การน าเสนอข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ตามรายการประเมิน (OIT) 

เมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

นายสมพร หลิมเจริญ 
นายไพบูรณ์   ค าภูมี 
และคณะ 

๒ ศึกษาดูงาน/การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริตไม่
คิดคอร์รับชั่น และการกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๒ ศึกษาดูงานที่ สพป.สระแก้ว เขต ๑ 
๒.๓ ก าหนดด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๒.๔ สรุปผลการศึกษาดูงาน/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และวางแผนพัฒนา สพป.สกลนคร เขต ๑ 

พฤษภาคม – กันยายน  
๒๕๖๒ 

นายสมพร หลิมเจริญ 
นายไพบูรณ์   ค าภูมี 
และคณะ 

๓ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ (ITA) 
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.๒ ด าเนินการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
๓.๓ ด าเนินการประเมินฯ (ITA) 

พฤษภาคม – กันยายน    
๒๕๖๒ 

นายสมพร หลิมเจริญ 
นายไพบูรณ์   ค าภูมี 
และคณะ 

๔ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการ
ด าเนินงานในดา้นการส่งเสรมิจริยธรรม และการ
ต่อต้านการทุจริต 
   ๔.๑ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ / สื่อประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบต่างๆ 
   ๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 
   ๔.๓ การถอดบทเรียน การด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม และการ
ต่อต้านการทุจริต 

พฤษภาคม – กันยายน
๒๕๖๒   

นายสมพร หลิมเจริญ 
นายไพบูรณ์   ค าภูมี 
และคณะ 

 

 



๕. รายละเอียดกิจกรรม และค าชี้แจงงบประมาณ (สามารถถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อรองรับ
การประเมินฯ (ITA) 

    

พฤษภาคม -
กันยายน 
2562 

นายสมพร 
หลิมเจริญ 
นายไพบูรณ์ 
ค าภูม ี
 และคณะ 

  ๑.๑ พัฒนาผูดู้แลระบบเว็บไซตโ์รงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบล จ านวน ๔๐ โรงเรยีน 

    

       - ค่าเครื่องดืม่ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
50 คน X 2 วัน X 150 

 15,000  15,000 

       - ค่าวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ซม. 7,200   7,200 
       - ค่าที่พักวิทยากร 2 วัน X 600 บาท  1,200  1,200 
       - ค่าพาหนะวิทยากร สพป.หนองคาย  
เขต 2 ถึง สพป.สกลนคร เขต 1  ไป - กลับ 470 
กม.X 4 บาท 

 1,880  1,880 

       - ค่าวัสดุและอุปกรณ ์   ๑๔,๑๕๐ ๑๔,๑๕๐ 
  ๑.๒ นิเทศ ก ากับตดิตาม การน าเสนอข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ตามรายการประเมนิ (OIT) 

 5,000  5,000 

รวมกจิกรรมที่ ๑ 7,200 ๒๓,๐๘๐ ๑๔,๑๕๐    ๔๔,๔๓๐    
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงาน/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เขตสุจริตไม่คดิคอร์รับช่ัน และการกระท าท่ีถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

พฤษภาคม -
กันยายน 
2562 

นายสมพร 
หลิมเจริญ 

นายไพบูรณ์ 
ค าภูม ี

และคณะ 

    ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     
    ๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานท่ี 
สพป.สระแก้ว เขต ๑ 

    

        - ค่าจ้างเหมารถตู้ 2 คัน X 16,000  32,000  32,000 
        - ค่าที่พักคณะศึกษาดูงาน 1๒ ห้อง X ๖๓๐     ๗,๕๖๐  ๗,๕๖๐ 
        - ค่าอาหาร 2๔ คน X ๔ มือ้ X 250 บาท     ๒๔,๐๐๐  ๒๔,๐๐๐ 
           - ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน 2๔ คน X 1 วัน X ๑50 

 ๓,๖๐๐  ๓,๖๐๐ 

   ๒.๓ ก าหนดด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ     
        - ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
200 คน X 1 วัน X 250 

 50,000  50,000 

   ๒.๔ สรุปผลการศึกษาดูงาน/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และวางแผนพัฒนา สพป.สกลนคร เขต ๑ 

      

        - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารสรุปผลและเผยแพร่ 
190 เล่ม X 100 บาท 

  19,000 19,000   

รวมกจิกรรมที่ 2  ๑๑๗,๑๖๐ ๑๙,๐๐๐  ๑๓๖,๑๖๐    



๕. รายละเอียดกิจกรรม และค าชี้แจงงบประมาณ (ต่อ)  (สามารถถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๓ การประเมินคณุธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA) 

    

พฤษภาคม -
กันยายน 
2562 

นายสมพร 
หลิมเจริญ 
นายไพบูรณ์ 
ค าภูม ี
 และคณะ 

  ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน     
  ๓.๒ ด าเนินการประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง     
       - ค่าเครื่องดืม่ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
150 คน X 150 

 22,500  22,500 

   ๓.๓ ด าเนินการประเมินฯ (ITA)     
       - ค่าเครื่องดืม่ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
150 คน X 150 

 22,500  22,500 

รวมกจิกรรมที่ 3   45,000   45,000   
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างการรับรู้เกีย่วกับบทบาทหน้าที่
และการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจรติ 

    

พฤษภาคม -
กันยายน 
2562 

นายสมพร 
หลิมเจริญ 

นายไพบูรณ์ 
ค าภูม ี

และคณะ 

    ๔.๑ จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ / สื่อประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบต่างๆ 

  15,310 15,310 

    ๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 

  - - 

   ๔.๓ การถอดบทเรียน การด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับการส่งเสรมิจรยิธรรม และการต่อต้านการ
ทุจริต 

    

        - ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
60 คน X 150 

 9,000  9,000 

รวมกจิกรรมที่ 4  9,000 15,310 24,310   
รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,200 222,330 20,470 250,000   

๖. ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 -  ระยะเวลาด าเนินการ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๒) 
    -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
    -  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สพป.สกลนคร เขต 1 
    -  ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 



๗. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.ร้อยละของผู้ดูแลระบบมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

สังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

๓. ร้อยละของบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

๔. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีจิตส านึกท่ีดี และรู้เท่าทันต่อการกระท าที่ถือว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมทั้งการทุจริต คอร์รับชั่น 

๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑  ได้รับความไว้วางใจ ได้รับการยกย่องและ
ยอมรับว่าเป็นองค์กรที่โปร่งใส    
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(กิจกรรมขับเคลื่อนหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)     
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะ 
 

      3. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบัน ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆที่เห็นพ้องกันว่า 
การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญ ล าดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย 
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม 
ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง
กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการปัญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 



จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญ
ที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคใน
การให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพจากการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน ในปี 2560 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 36 คะแนน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 175 โรง ได ้
ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของโรงเรียน ในการขั บเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงน าไปใช้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
ก าหนดจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาข้ึน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
  2. เพื่อให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนิเทศก ากับ
ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 175 คน จ านวน 1 วัน ให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2) โรงเรียน จ านวน 175 โรงเรียน น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการ

สอน  
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  1) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
  2) คร ูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ 
  3) นักเรียน ได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
  4) ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ
นิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



6. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษา 
มีนาคม 2562 90,500 

นายเอนก เกตุวงษา 
และคณะ 

2. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูในโรงเรียน 

พฤษภาคม-กันยายน 
2562 

175,000 

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและ
สรุปรายงานผลการประเมิน 

กันยายน 2562 175,000 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
มีนาคม 2562 – กันยายน 2562 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี 2562 งบด าเนินงาน จ านวน 440,500 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

9. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร 

10. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของผู้บริหารและ
ครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่น า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

ส ารวจโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

สังเกตการสอน - แบบสังเกต 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 น าความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา น าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน 
ทุจริตศึกษา) 

แผนงาน  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภารัฐ  

ข้อ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร หลิมเจริญ 
   นายสมนึก พิมพ์นนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ....................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งปัญหา
นี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย 
มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆที่เห็นพ้องกันว่า การคอร์รัป
ชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้น
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญ ล าดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับ
วิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม 
ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง
กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการปัญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญ
ที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคใน
การให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

จากการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ในปี 2559 ประเทศ 
ไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่ง
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 175 โรง ได ้
ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของโรงเรียน ในการขั บเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงน าไปใช้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
ก าหนดจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาข้ึน 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนิเทศก ากับติดตาม การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) ครทู าหน้าที่หัวหน้างานบริหารวิชาการ จ านวน 175 คน  
  2) โรงเรียน จ านวน 175 โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1)  ครู ร้อยละ 100 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ 
  2) โรงเรียน ร้อยละ 100 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน และ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้   
    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 
แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมคณะท างาน 

1 พฤษภาคม 62/ 
2 พฤษภาคม 62 

- นายสมนึก 
พิมพ์นนท์ 

2 กิจกรรมที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในสถานศึกษา 2 วัน  

- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ครูผู้รับผิดชอบหัวหน้างานบริหารวิชาการ
โรงเรียน 175 คน 2 วัน  

มิถุนายน 62  นายสมนึก 
พิมพ์นนท์และ
คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมที่ 2 (ต่อ) 
ศึกษานิเทศก์ 13 คน วิทยากร 11 คน 2 วัน 
2 วัน (199 คนx250 บาท x 2 วัน) = 
99,500 บาท 

- ค่าท่ีพักวิทยากร 3 คน 1 คืน (3 x 500) = 
1,500 บาท  

- ค่าพาหนะ (ชดเชยน้ ามัน) จาก สพป.สกลนคร 
เขต 3 – สพป.สกลนคร เขต 1 ไป-กลับ 158 
กม.ๆละ 4 บาท 3 คัน (632x3)= 1,896 
บาท 

- ค่าวิทยากรคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร 
1 คน 1 ชั่วโมง (1x600) = 600 บาท 

- ค่าวิทยากร 11 คน 3 ชั่วโมง 1 วัน 
(11x600x3) = 19,800 บาท 

- ค่าวิทยากร 11 คน 5 ชั่วโมง 1 วัน 
(11x600x5) = 33,000 บาท 

มิถุนายน 62 156,296  

3  กิจกรรมที่ 3 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนการน าหลักสูตรด้าน
ทุจริตศึกษา ลงสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนๆตามโครงการโรงเรียน
สุจริต เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรกฎาคม 62 49,760 นายสมนึก 
พิมพ์นนท์ 

4 กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริตของ
สพป.สกลนคร เขต 1 

ค่าเงินรางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 

บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 

บาท 

กันยายน 62 6,000 นายสมนึก 
พิมพ์นนท์และ
คณะ 

 
 
 
 



 
4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมสะท้อนผล ถอดบทเรียน โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
ของศูนย์อ านวยการเครือข่าย 16 โรงเรียน 

- ค่าพาหนะ (ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) 16 
โรงเรียน (16 x 1,000 ) = 16,000 บาท 

- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตัวแทน 16 
โรงเรียน ๆ ละ 5 คน 1 วัน (16 x 75 x 5) = 
6,000 บาท  

กันยายน 62 22,000 นายสมนึก 
พิมพ์นนท์และ
คณะ 

 - ค่าวัสดุ  40,944  
รวม 275,000  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   

พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี 2562 งบด าเนินงาน จ านวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารและครูสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 7.2 ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาค 
 7.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังความรู้ และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตที่ยั่งยืน 
 7.4 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้บริหารและครูที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่น าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ 

ส ารวจโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

สังเกตการสอน แบบสังเกต 

4. ร้อยละผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทาง
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และนิเทศ ก ากับ
ติดตาม เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สังเกต 
นิเทศ 

แบบสังเกต 
แบบนิเทศ 

 



ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ การขับเคลื่อนหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร 

………………………………………………………………………………. 
วันที่  5   มิถุนายน 62 
 08.00 – 08.30 น. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม/วิทยากร 
 09.00 - 09.30 น.  พิธีเปิดการอบรม  
 09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร)  
 10.30 – 12.00 น. ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ศน.บุญไทย แสนอุบล)  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. การน า “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ไปปรับใช้ในสถานศึกษา 

(ศน.บุญไทย แสนอุบล และคณะ) 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กลุ่มท่ี 1 วิทยากรประจ ากลุ่ม นายวัชระ ค าพลงาม             ศน.สพป.สน.3 

  กลุ่มท่ี 2 วิทยากรประจ ากลุ่ม นายธเนศ ศรีท้าว              ศน.สพป.สน.3 
  กลุ่มท่ี 3 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสุรางคนา ลาแสดง          ศน.สพป.สน.3 
  กลุ่มท่ี 4 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นายสราวุฒิ ศิริวรรณ            ผอ.รร.บ้านกกปลา 

   ซิวนาโด ่
  กลุ่มท่ี 5 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางกษมน มังคละคีรี            ผอ.รร.บ้านกลางนาเดื่อ 
  กลุ่มท่ี 6 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางนพมาศ วรผาบ              ผอ.รร.บ้านหนองสระ 
  กลุ่มท่ี 7 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสาวจารุวรรณ มุ่งวิเศษ     ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค ์

   สมบูรณ์วิทย์ 
  กลุ่มท่ี 8 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์     ผอ.รร.โพนงามโคก 

   วิทยาคาร 
  กลุ่มท่ี 9 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางดาวใจ ราชาไชย             ครู รร.อนุบาลสกลนคร 
  กลุ่มท่ี 10 วิทยากรประจ ากลุ่ม นางสาวเขมณภัทร นีลัยนารถ ครู รร.บ้านกกปลา 

   ซิวนาโด ่
 (พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-11.00 น. และ 14.30-15.00 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 6 มิถุนายน 62 
 09.00 – 12.00 น.  การจัดการเรียนรู้ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในทุกระดับชั้น  

(ศน.บุญไทย แสนอุบล และคณะ) 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กลุ่มท่ี 1 วิทยากรประจ ากลุ่ม นายวัชระ ค าพลงาม             ศน.สพป.สน.3 

  กลุ่มท่ี 2 วิทยากรประจ ากลุ่ม นายธเนศ ศรีท้าว              ศน.สพป.สน.3 
  กลุ่มท่ี 3 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสุรางคนา ลาแสดง          ศน.สพป.สน.3 
  กลุ่มท่ี 4 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นายสราวุฒิ ศิริวรรณ            ผอ.รร.บ้านกกปลา 

   ซิวนาโด ่
  กลุ่มท่ี 5 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางกษมน มังคละคีรี            ผอ.รร.บ้านกลางนาเดื่อ 
  กลุ่มท่ี 6 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางนพมาศ วรผาบ              ผอ.รร.บ้านหนองสระ 
  กลุ่มท่ี 7 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสาวจารุวรรณ มุ่งวิเศษ     ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค ์

   สมบูรณ์วิทย์ 
  กลุ่มท่ี 8 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์     ผอ.รร.โพนงามโคก 

   วิทยาคาร 
  กลุ่มท่ี 9 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางดาวใจ ราชาไชย             ครู รร.อนุบาลสกลนคร 
  กลุ่มท่ี 10 วิทยากรประจ ากลุ่ม นางสาวเขมณภัทร นีลัยนารถ ครู รร.บ้านกกปลา 

   ซิวนาโด ่
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 16.00 น.  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    (ศน.บุญไทย แสนอุบล และคณะ) 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กลุ่มท่ี 1 วิทยากรประจ ากลุ่ม นายวัชระ ค าพลงาม             ศน.สพป.สน.3 
  กลุ่มท่ี 2 วิทยากรประจ ากลุ่ม นายธเนศ ศรีท้าว              ศน.สพป.สน.3 
  กลุ่มท่ี 3 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสุรางคนา ลาแสดง          ศน.สพป.สน.3 
  กลุ่มท่ี 4 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นายสราวุฒิ ศิริวรรณ            ผอ.รร.บ้านกกปลา 

   ซิวนาโด ่
  กลุ่มท่ี 5 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางกษมน มังคละคีรี            ผอ.รร.บ้านกลางนาเดื่อ 
  กลุ่มท่ี 6 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางนพมาศ วรผาบ              ผอ.รร.บ้านหนองสระ 
  กลุ่มท่ี 7 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสาวจารุวรรณ มุ่งวิเศษ     ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค ์

   สมบูรณ์วิทย์ 
  กลุ่มท่ี 8 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์     ผอ.รร.โพนงามโคก 

   วิทยาคาร 
  กลุ่มท่ี 9 วิทยากรประจ ากลุ่ม  นางดาวใจ ราชาไชย             ครู รร.อนุบาลสกลนคร 
  กลุ่มท่ี 10 วิทยากรประจ ากลุ่ม นางสาวเขมณภัทร นีลัยนารถ ครู รร.บ้านกกปลา 

   ซิวนาโด ่
 

(พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-11.00 น. และ 14.30-15.00 น.) 
* ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 


