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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------ 

 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เห็นถึงปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม              
ในภาครัฐ ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงจุดเน้นที่ทุกฝ่ายในสั งคมได้ให้ความสนใจในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การทุจริตประพฤติมิชอบในราชการมาตลอด เพ่ือแก้ปัญหาข้อบกพร่องอันเกิดจากการ                  
ขาดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมและตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็นระบบ การปลูกฝัง
จิตส านึกจริยธรรม การกระท าผิดฉ้อฉลและการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่แต่ปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลา
ยาวนาน จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการมารองรับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนให้สามารถ
สนองตอบการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต               
ของประเทศไทยให้อยู่ ในล าดับ  ๑  ใน๒๐ หรือมีค่ าคะแนนประมาณ  ๗๓ คะแนนภายในช่วงปี                           
พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
 

   ในการนี้  จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับได้แจ้งเวียนส่วนราชการ               
ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพ่ือทราบและด าเนินการขับเคลื่อนแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด                     
สุราษฎร์ธานี บัดนี้ ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
 
1. ผลการด าเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้ด าเนินการดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
        1. โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ จังหวัด                   
สุราษฎร์ธานีด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้แก่ส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่                  
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนร้อยละ 90      
 
         



    2. เน้นย้ าให้หัวหน้าส่วนราชการมีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา                 
มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและเป็นแบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา จังหวัด                
สุราษฎร์ธานีด าเนินการเน้นย้ าให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติปฏิบัติ                    
ตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกส่วนราชการมีมาตรการและวิธีการในการด าเนินการเสริมสร้าง                  
และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
    3. โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2565                
เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์  2565 (วันมาฆบูชา) ณ วัดกลางใหม่   อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี                         
โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 2565 โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด                  
สุราษฎร์ธานีเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจ                
สวมใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้ร่วมรับศีลฟังธรรม และเวียนเทียน        
รอบโบสถ์ 3 รอบ  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน
เข้างาน  และใส่สวมหน้ากากอนามัย 
 
   กลยุทธ์ที่ 2  ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

        1. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 256 5 
กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2565 โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด         
สุราษฎร์ธานีได้จัดท าโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้แกนน าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนมีความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมทั้ง สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบ
ครัวเรือนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด จากการด าเนิน
โครงการดังกล่าวท าให้ภาคครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ มีการประหยัดอดออมมากขึ้น                    
เกิดการเรียนรู้โดยมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงโดยยึดหลักทางสายกลาง คือมีความพอประมาณ มีเหตุผล                      
มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  ด้วยการใช้ความรู้คู่คุณธรรมท าให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้                              
บนความพอเพียง รวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อย่างการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย , การท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย, การเลือกซื้อ เลือกใช้ของที่จ าเป็น คุ้มค่า มีประโยชน์และการมีเป้าหมายในการออม  
              2. การขับเคลื่อนตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่ งยื น  ต ามห ลั กป รั ชญ าเศรษ ฐกิ จพอ เพี ย ง (ศจพ .) ใน ระดั บ พ้ื น ที่  ป ระจ าปี งบป ร ะมาณ                     
พ.ศ.2565 ระดั บพ้ื นที่  จ.สุ ราษฎร์ ธานี  ทั้ งนี้  ประเทศไทยมี ยุ ทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.2561 – 2580                           
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนการด าเนินงานของประเทศ              
ในทุกมิติ  โดยมุ่ งเน้นการบรรลุวิสั ยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  เป็นประเทศ                                  
ที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาล         



ให้ความส าคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน                    
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับ
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล ้า รวมถึงการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื นที่ และให้เกิดการด้าเนินการเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ                 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

   กลยุทธ์ที่  3   เสริมพลั งการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบู รณ าการ                     
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

    1. จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันที่  9 ธันวาคม 2564 
ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดจัดงาน                 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”        
เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี                       
ทั้ งนี้  นายประเวศ ไทยประยู ร รองผู้ ว่ าราชการจั งห วัดสุ ราษฎ ร์ธานี  น ายประที ป   คงสนิ ท                         
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 นายพงษ์ศักดิ์  โชติพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือแสดงเจตนารมณ์
ของหัวหน้าส่วนราชการ และกระตุ้นให้สังคมในทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้น              
จากการทุจริตคอร์รัปชันและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานทุกภาคส่วน 
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย และสร้างกลุ่มเครือข่าย
ป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance 
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ซึ่งกิจกรรมในงานเริ่มด้วย นายประเวศ  ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด                   
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล                  
(ประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นเป็นการรับชมวีดิทัศน์ค ากล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                  
และการรับฟังการแถลงข่าวผลงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตหลังพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ครบ 3 ปี เนื่องในวันต่อต้าน               
คอร์รัปชันสากล โดยพลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้งประธาน
ในพิธีน าหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระของรัฐ หัวหน้าองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ่ายภาพร่วมกัน                         
และเพ่ื อแสดงถึ งความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของคนในจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที่ จะสร้างสั งคม                        
ที่สุจริตและโปร่งใสจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมงานฯ สวมใส่เสื้อสีขาว โดยมีผู้มาร่วมงาน
ทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์                
ทุกประการ 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ได้ด าเนินการดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
        1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วย                 
ความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด                  
สุราษฎร์ธานี รวมทั้งแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค แจ้งเวียนสื่อมวลชน              
ทุกแขนง ตลอดจนเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด 
   2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเผยแพร่ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี            
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562               
ซึ่งประกาศดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ด าเนินการแจ้งเวียน                 
ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพ่ือทราบแล้ว ซึ่งประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์                 
เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบถึงประกาศนโยบาย
ในการป้องกันการเรียก รับสินบนของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด 
    3. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ ประเด็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือรวบรวมหลักการและแนวคิดที่เป็นสากล        
พร้อมทั้ งข้อ เสนอแนะแนวทางการประยุกต์ ใช้ เพ่ื อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทั บซ้อน                              
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
    4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส 
มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่                           
(No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และได้ด าเนินการแจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัดเพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้ด าเนินการดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
        1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ด าเนินการ                   
ตามปฏิทินและกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด                    
และคาดว่าจะได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 80 คะแนนขึ้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที ่4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ได้ด าเนินการดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
        1. การปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการของกลุ่มงาน                  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง                
มีช่องทางที่หลากหลายให้ผู้ติดต่อ/ขอรับบริการแจ้งข้อมูลการทุจริต ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริต ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด าเนินการปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน                   
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีช่องทางที่หลากหลายให้ผู้ติดต่อ/ขอรับบริการแจ้งข้อมูลการทุจริต              
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์จังหวัด 
หนังสือผ่านหน่วยงาน ตู้รับฟังความคิดเห็น สายด่วน 1567 เป็นต้น ซึ่งผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                    
ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่  1  บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
        1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการขอรับ                  
การจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ                 
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภา ครัฐ (ITA)                       
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถด าเนินการตามกรอบหรือคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือชี้แจงแนวทางการตอบค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : 
ITAS) รวมทั้ง เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน                    
ท าให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดียิ่งขึ้น โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว                 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น ถนนเลี่ยงเมือง 
ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับชั้น และทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยใช้รูปแบบการอบรมเพ่ือให้หลักคิดและความรู้พ้ืนฐานจากผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งเน้นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดการทดลองปฏิบัติจริง รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การท างานและปัญหาอุปสรรคด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการประเมิน ITA                  
ให้บรรลุเป้าหมายและยกระดับคะแนนภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สูงขึ้น โดยการคัดเลือกบุคลากร



ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีผลการประเมินฯ ดีเด่น 
และมีประสิทธิภาพ จนสามารถเป็นต้นแบบและเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ร่วมเป็นวิทยากรประจ า
กลุ่มในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์                    
ทุกประการ  
 
2.  ปัจจัยสนับสนุน 
 

  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการฯ เป็นนโยบายส าคัญ                     
ของรัฐบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จึงให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
  2)  การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการสอดส่องและก ากับ 
ติดตาม การท างานของภาครัฐมากขึ้น  เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                      
และประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  3)  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้ เกิดความโปร่งใส                 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  4)  มีการเผยแพร่ข้อมูลและการรับเรื่องร้องเรียนทางทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์จังหวัด 
หนังสือผ่านหน่วยงาน ตู้รับฟังความคิดเห็น และสายด่วน 1567 
 

3.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจ านวนมาก ในหลายๆ หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคกลาง รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่บางครั้งการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ท าให้ประชาชน ผู้รับบริการ                  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางกลุ่ม ไม่ทราบรายละเอียดโครงการต่างๆ ของจังหวัด  
 

4.  ข้อเสนอแนะ 
  1)  เน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดโครงการที่เกี่ยวกับป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทราบโดยทั่วกัน 
   2) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  3)  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผล                 
การประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  4)  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

--------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 

 

งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

1. โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ข้ าราชการและ เจ้ าห น้ าที่ ขอ งรั ฐ                 
มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จ านวน 4,253 คน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการ
เผยแพร่ป ระมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนให้แก่ส่วน
ราชการสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
บุคลากรในสังกัดทราบอย่าง
ทั่วถึง 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

2. เน้นย้ าให้หั วหน้าส่วนราชการมีการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
วินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิดวินั ยและเป็ นแบบอย่ างของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทุกส่วนราชการมีมาตรการและวิธีการ   
ในการด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกัน              
มิให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชากระท าผิดวินัย                  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

ทุกส่วนราชการมีมาตรการและวิธีการ
ในการด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิ
ให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชากระท าผิดวินัย                 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมในการ
บริ ห ารและ เป็ น ผู้ น าที่ เป็ น
ต้นแบบที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

3. โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2565 

 

เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัด
ได้ ต ระหนั กถึ งความส าคัญ ของวัน
มาฆบูชา และส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้
เข้ าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ  เนื่ อ งใน วัน
มาฆบูชา เช่น เข้าวัดปฏิบัติธรรม ท าบุญ
ตักบาตร เวียนเทียน เป็นต้น จ านวน               
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน  
 

เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมใจ
ของชาวพุทธ ทั้งภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม 
ท าบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียน
เทียน นิทรรศการเกี่ยวกับวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น เพ่ือด ารง
พระพุทธศาสนา มรดก และสมบัติ              
อันล้ าค่ ายิ่ งของชนชาติ ไทยไว้ เป็น               
ศูนย์รวมแห่งจิตใจเป็นรากฐานส าคัญ
ทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไว้ โดยยึด 
หลั กป ระหยั ดแล ะ เรี ยบ ง่ ายและ
สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ทั้งครอบครัว 
ด้วยการน้อมน าแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือให้ เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข 
ความ เจริญ และความมั่ งคงทั้ งต่ อ
ตนเอง ต่อครอบครัว  ชุมชน สังคม 
แ ล ะ ป ร ะ เท ศ ช า ติ  โ ด ย จั ง ห วั ด                           
สุราษฎร์ธานี  มี ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวจ านวนไม่น้อยกว่า 3,000 
คน 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  
( วั น ม า ฆ บู ช า )  จั ง ห วั ด                  
สุราษฎร์ธานี  จัดงานสัปดาห์
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พ ร ะ พุ ท ธศ าส น า  เนื่ อ ง ใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 
2565 ณ วัดกลางใหม่  อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี
นายนันธวัช เจริญวรรณ  รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว 
ทั งนี มี ขรก.และพุทธศาสนิกชน
ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจสวมใส่ชุด
ขาวปฏิบัติธรรมเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้ร่วม
รับศีลฟังธรรม และเวียนเทียน
รอบโบสถ์  ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ                
โค วิ ด -19  ล้ า งมื อ ด้ ว ย เจ ล
แอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน  และ
ใส่สวมหน้ ากากอนามัยซึ่ งมี
พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทั้ง
วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และ
วัดศูนย์กลางระดับอ าเภอ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน 
 

20,000 บาท 
งบ ก.วัฒนธรรม 

 
(การด าเนินการ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

1. โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ าน เศรษฐกิ จ
พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

สนั บ ส นุ น ให้ แ ก น น าห มู่ บ้ า น แ ล ะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความเข้าใจใน
หลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถขับ เคลื่ อนการพัฒ นา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
 

สามารถจัดโครงการให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
โดยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส าม ารถ จั ด กิ จ ก ร รม ก าร พั ฒ น า
ครอบครัวพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบ
ครัวเรือนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ภ า ค ค รั ว เ รื อ น ส า ม า ร ถ                
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ มีการ
ประหยัดอดออมมากขึ้น เกิด
การเรียนรู้ โดยมีการสืบทอด
แ ล ะ ใช้ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น 
ตลอดจนมีการน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน   
 

4,935,200 บาท 
งบกรมพัฒนาชุมชน 

 
(การด าเนินการ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

2. การขับเคลื่อนตามแนวทางการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) ในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

มีการจัดตั งศูนย์อ้านวยการขจัดความ
ยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด 

เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพั ฒ นาคน ทุ กช่ ว งวั ย 
รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ 
ตลอดจนประสานการด าเนิ นงาน
ร่ วม กั บ ส่ วน ราช การ  ห น่ วย งาน
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
พร้อมกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการ
จัดตั งศูนย์อ้านวยการขจัดความ
ยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
ใน ระดับ จั งห วัด  โดยมี ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดก ากับติดตาม
การด าเนินการแก้ ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยตามแนวทางดังกล่าว 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้สังคมและทุกภาค
ส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต 
รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต  

สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โครงการ โดยมี ผู้ เข้ า       
ร่วมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
ส านั ก งาน  ป .ป .ช . ป ระจ า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดจัด
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ป ร ะ เท ศ ไท ย ) ใน วั น ที่  9 
ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลาง
จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  โดยมี                       
น ายป ระ เวศ   ไท ย ป ระยู ร                  
ร อ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด                     
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าว
เปิดงานและน าหั วหน้ าส่วน
ร า ช ก า ร  แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร                 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดง
เจตนารมณ์ รักชาติร่วมต้ าน
ทุจริต โดยมีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 
220 คน 
 
 
 
 

2,800 บาท 
งบ สป.มท. 

 
(การด าเนินการ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

1 . ผู้ ว่ า ร าชก ารจั งห วั ดสุ ราษ ฎ ร์ ธานี 
ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ทุกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป              
ในจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี รับทราบถึ ง
ประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน                
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากช่องทางต่างๆ 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

ทุกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบถึง
ประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน
ด้ ว ย ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ข อ ง                    
ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี                 
จากช่องทางต่างๆ มากกว่า 3 ช่องทาง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด าเนินการประกาศเจตจ านงใน
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริต  เมื่ อ วันที่  19  ตุ ล าคม 
2560 และได้แจ้งในที่ประชุม
หั วห น้ าส่ วน ราชการจั งห วั ด                    
สุราษฎร์ธานี รวมทั้งแจ้งเวียนไป
ยังส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค แจ้งเวียน
สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดจน
เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

2 . ผู้ ว่ า ร าชก ารจั งห วั ดสุ ราษ ฎ ร์ ธานี 
ประกาศนโยบายในการป้องกันการเรียกรับ
สินบน 

หั วหน้ าส่ วนราชการ และเจ้าหน้ าที่
ภาครัฐทุกคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับทราบถึงประกาศนโยบายในการ
ป้ อ งกั น ก า ร เรี ย ก  รั บ สิ น บ น ของ                   
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และถือ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

ทุกกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบถึง
นโยบายในการป้องกันการเรียกรับ
สินบน  จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  จาก
ช่องทางต่างๆ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด า เนิ นการประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน เพ่ือป้องกัน
การทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ               
ลงวันที่  17 มิ ถุ นายน 2562                  
แ ล ะ ได้ แ จ้ ง เวี ย น ไป ยั ง ส่ ว น
ราชการสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภ าค ตลอดจนเผยแพร่ใน
เว็บไซต์จังหวัด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน        
การทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ ประเด็น                 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ราชการบ ริ ห ารส่ วน ภู มิ ภ าค จั ง ห วั ด                         
สุราษฎร์ธานี 
 

ส่วนราชการส่วนภูมิภาคมีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ชอบ ประเด็ นการขั ดกั น
ระห ว่ างผ ลป ระโยชน์ ส่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดของหน่วยงานตนเอง เพ่ือรวบรวม
หลักการและแนวคิดที่เป็นสากล พร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้
เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผล
ต่อการปฏิบั ติ หน้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐ 
 

ส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด                
สุราษฎร์ธานีมีการจัดท าคู่ มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ านี มี ก า ร
ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบ ประเด็ น                 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกัดราชการ
บริ ห ารส่ วน ภู มิ ภ าค จั ง ห วั ด                      
สุราษฎร์ธานี และได้แจ้งเวียนไป
ยังส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ตลอดจน
เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

4. ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส 
มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดให้ 
งดรับ” ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

หั วหน้ าส่ วนราชการ และเจ้าหน้ าที่
ภาครัฐทุกคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับทราบถึงประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง 
“สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 
๒๕๖๕” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ 
ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ของผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และถือปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

ทุกกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบถึง
นโยบายในการป้องกันการเรียกรับ
สินบน  จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  จาก
ช่องทางต่างๆ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด าเนินการประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทย
ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดให้ 
งดรับ” ของขวัญ ของก านัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No 
Gift Policy) ลงวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๕ และได้แจ้งเวียนไปยังส่วน
ราชการสั งกัดราชการบริหาร             
ส่วนภูมิภาค ตลอดจนเผยแพร่                 
ในเว็บไซต์จังหวัด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้คะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการตาม
ปฏิทินและกรอบแนวทางการประเมิน 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และคาดว่าจะได้คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 80 คะแนน ขึ้นไป 
 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการ
ป ระ เมิ น คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐ  ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้
ด าเนินการตามปฏิทินและกรอบ
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เมิ น  ITA 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ                      
พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

1. การปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนและ
การบ ริ ห ารจั ดการของกลุ่ ม งานศู น ย์                  
ด ารงธรรมจั งหวัด  เพ่ื อให้ การรับ เรื่ อง
ร้องเรียนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีความ
เที่ยงตรง ถูกต้อง มีช่องทางที่หลากหลาย   
ให้ผู้ติดต่อ/ขอรับบริการแจ้งข้อมูลการ
ทุจริต ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  หรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

ซึ่งผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ซึ่งผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 80 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด าเนินการปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนให้มีมาตรฐานเป็น
ที่ ยอมรั บ  และมี ช่ อ งท างที่
หลากหลายให้ผู้ติดต่อ/ขอรับ
บริการแจ้งข้อมูลการทุจริต ข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น ติดต่อ
ด้ ว ย ต น เอ ง  ท าง ไป รษ ณี ย์                         
ทางเว็บไซต์จังหวัด หนังสือผ่าน
หน่วยงาน ตู้รับฟังความคิดเห็น                        
สายด่วน 1567 เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 (การด าเนินการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

กิจกรรม/โครงการ  
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนินงาน 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ใน                   
ทุกระดับชั้น  และทุกแห่ งในจังหวัด                    
สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
ก ว่ า  200  ค น  แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร /
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบั ติ งาน ได้ ตรงตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในทุกระดับชั้น และทุกแห่งในจังหวัด      
สุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจและ
ด าเนินการตามกรอบการประเมิน ITA 
ได้อย่างถูกต้อง โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หน ่วยงานภาคร ัฐ ใน
จ ังห ว ัด ส ุร าษ ฎ ร ์ธ าน ีเข ้า ร ับ การ
ประเมิน ITA ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
(ร้ อยละ 100) และทุ กหน่ วยงาน
สามารถด า เนิ น การป ระ เมิ น  ITA                     
ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 100) 
และหน่วยงานภาครัฐที ่เข ้ารับการ
ป ร ะ เ ม ิน  ITA ข อ ง จ ัง ห ว ัด                           
สุราษฎร์ธานีทุกแห่งเกิดการพัฒนา
และยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงาน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดจัด
ฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี                  
ในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565                
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น
ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลมะขามเตี้ย 
อ า เภ อ เมื อ ง  จ .สุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี               
ซึ่ งกลุ่ มเป้ าหมายประกอบด้วย 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
ระดับชั้น และทุกแห่งในจังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี จ านวน 200 คน  
 

125,000 บาท 
งบ สป.มท. 

 
(การด าเนินการ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 

 

 


