
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

รายงานการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาสที่ 3 (ถงึวันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 
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ค าน า 

 การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต           
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต  บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ และเป็นการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

                                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
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รายงานการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 3 (ถงึวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)



การติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการ
สร้างเครือข่าย
และการมีส่วน
ร่วมในการ
ต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย 

จ านวน
เครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

คน 30 5,000 
 

        ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการ
สร้างเครือข่าย
และ 
การมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน 

จ านวน
เครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

คน 30 5,000  
 

       ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3. กิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดี 
สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนที่
ด าเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการ
ดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการ
บริษัทสร้างการ
ด ีและค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน
โดยแบ่งปันผล
ก าไรในการท า
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

โรงเรียน 1 5,000 
 

        ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4. กิจกรรม ค่าย
เยาวชน "คนดี
ของแผ่นดิน" 
(เยาวชนไทยหัวใจ 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  

คน 20 5,000 
 

        ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

STRONG) มีจิตส านึก
สาธารณะ มี
ทักษะ
กระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจรติ อยู่อย่าง
พอเพียง และ
จิตสาธารณะ 

5. กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกพลเมือง 
(Project 
Citizen) 

จ านวนโรงเรียน 
ท่ีด าเนินกิจกรรม
สร้างจิตส านึก
พลเมือง 
(Project 
Citizen) 

โรงเรียน 1 5,000 
 

        ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6. กิจกรรมสร้าง
ค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตรส์ั้น) 

จ านวน
นวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์
สุจรติ ให้แก่
สังคม 

ผลงาน 1 5,000   
 

      ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 

7. กิจกรรม
ขับเคลื่อน
หลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด
ในสังกัด 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่น า
หลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษาไป
ปรับใช้ในการ
จัดการเรียน 
การสอน 

โรงเรียน 1 15,000          ด าเนิน     
การแล้ว 

8. กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีใน
การน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ 

จ านวนโรงเรยีน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้
แลกเปลีย่น
เรียนรูผ้ลการ
จัดการเรียน
การสอนโดย
การใช้หลักสตูร
ต้านทุจริต
ศึกษาและ

โรงเรียน 1 15,000          ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

สามารถน าไป
ปรับใช้ใน
โรงเรียนได ้

9. การติดตาม
และประเมินผล
การใช้หลักสตูร
ต้านทุจริตศึกษา 

ร้อยละของ
โรงเรียนที่น า
หลักสตูร 
ต้านทุจริต
ศึกษา 
ไปปรับใช้มีการ
สร้างความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกันการ
ทุจริต  
มีค่านิยมร่วม         
ต้านทุจริต มี
จิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถ
แยกแยะ 
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกัผลป
ระโยชน์
ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 10,000       
 

  ก าลัง
ด าเนินการ       

10. กิจกรรมการ
ประเมินโรงเรียน
สุจรติ
พระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรยีน
ทีม่ีการ
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรยีน
ด้วยความ
โปร่งใส และ 
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ5
ประการของ  
โรงเรียนสุจริต  
 
 

โรงเรียน 1 10,000 
 

        ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

11. กิจกรรม
พัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรยีน 
(Best Practice) 
โรงเรียนสุจริต   

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มี
การบูรณาการและ
มีความเชื่อมโยง
กัน ในการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

ผลงาน 
 

10 10,000     
 

    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

12. กิจกรรม
นิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม
การด าเนิน
โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 

โรงเรียน 120 10,000          ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

13. กิจกรรม
เสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลใน
ส านักงาน 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกันการ
ทุจริตมีค่านยิม
ร่วมต้านทุจริต 
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 

ร้อยละ 85 200,000 
 

        ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

13.1 การพัฒนา
บุคลากรในการ
ป ร ะ เ มิ น ด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ  
ความโปร่ งใสใน
การด าเนินงาน 
(ITA) 

ผลการประเมิน 
ITA  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 85 
 

คน 
 

70 150,000          ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

13.2  กิจกรรม
เสรมิสร้างความ
รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรม
องค์ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
จิตส านึกและ 
ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

คน 70 15,000          ด าเนิน     
การแล้ว 

13.3 กิจกรรม
เสรมิสร้าง       
การคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

ร้อยละ 80 
บุคลากรมีความ
ตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

คน 70 
 

10,000          ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

13.4 พัฒนา
ความรู้ให้
บุคลากรทุกระดับ
ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 
 

บุคลากรทุก
ระดับไดร้ับการ
พัฒนาความรู้
ด้าน   คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
การป้องกัน
ปราบปราม        
การทุจริต 

คน 70 10,000          ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

13.5 สนับสนุน
ปลูกจิตส านึก
จริยธรรมและ
คุณธรรมของ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

1)ร้อยละ100 
ของบุคลากร
ได้รับการ
ส่งเสริมค่านิยม 
ความรู้ ความ
เข้าใจด้านการ

คน 70 15,000          ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2)ร้อยละ 100 
ของบุคลากรที่
ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
ยอมรับการ
ทุจริต 

14. กิจกรรมการ
พัฒนาเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online 

จ านวน
เครื่องมือการ
ประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

15. กิจกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานใน
สังกัดเพื่อรองรับ
การประเมิน ITA 

ร้อยละของ
โรงเรียนใน
สังกัดมีเว็บไซต์
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อ
รองรับการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 15,000          ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

16. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
ITA ของ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000          ด าเนินการ
แล้ว 

17. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
ITA ของ
สถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 400,000           
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                      

หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย
ก าหนดพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ เพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

                   นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ
ต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท.  ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  จึงด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่มุ่งหวังพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด และในด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขึ้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
 กลุ่มกฎหมายและคด ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
วัตถุประสงค์ 
                   ๑. เพ่ือปลุกจิตส านึกบุคลากรให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
                   ๒. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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                   ๓. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดให้มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ดียิ่งข้ึน  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
๒.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
๒.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยม 
ไม่ยอมรับการทุจริต 

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดประชุมซักซ้อมการด าเนินการประเมิน ITA 

ประจ าปี 2563 
8-19 มิ.ย.๖3 กลุ่มกฎหมายและคดี 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
       ระยะเวลา     วันที่ 8 – 19 มิถุนายน  ๒๕๖3 
       สถานที่        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
      โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน อ าเภอบางสะพานน้อย , โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อ าเภอบางสะพาน และ
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 อ าเภอทับสะแก 
งบประมาณ  4,250 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               ๑. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตระหนัก เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งความดี      อย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการท าความดี  รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง อีกท้ัง
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันการทุจริต ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง 
               ๒. เกิดความตระหนักและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในด้านการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
องค์กร และสถานศึกษา  ตลอดจนเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สูงขึ้น  
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ส่วนที่ 2 
วิธีการด าเนินการ 

 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าปฏิทินปฏิบตัิงาน  มีนาคม 2563 กลุ่มกฎหมายและคด ี

2 ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 5 มีนาคม 2563 กลุ่มกฎหมายและคด ี

3 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับ 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA)  

พฤษภาคม  – มิถุนายน 
2563 กลุ่มกฎหมายและคด ี

4 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

5—6 มิถุนายน 2563 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

5 ประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมรับการประเมินให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8 มิถุนายน 2563 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

6 ประเมิน ITA Online  ของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT,EIT) 1-26 มิถุนายน 
2563 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ใน สพป.ปข.1 จัดเก็บข้อมูลพร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (OIT) 

1-15 กรกฎาคม 
2563 ทุกกลุ่มงาน 

8 สพป.ปข.1 จดัส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ OIT ระบบ
ออนไลน ์

1-15 กรกฎาคม 
2563 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล/   
กลุ่มกฎหมายและคด ี

9 สพฐ.ตรวจ/วิเคราะห์ข้อมลู/ประมวลผล สิงหาคม 2561 สพฐ. 

10 ประกาศผลการประเมิน ITA Online สิงหาคม 2561 สพฐ. 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่  วางแผน รายงานการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมหลักฐานประกอบการ
ประเมินพร้อมแนบเอกสาร เพ่ือสอดคล้องตามแบบส ารวจ OIT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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3. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 
ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 

มี.ค.63 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตคิดฐานสอง เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม 

เม.ย.-พ..ค.63 กลุ่มกฎหมายและคดี 

3.3 ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ มิ.ย.63 กลุ่มกฎหมายและคดี 
3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย.63 กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ  สรุปดังนี้ 
 1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ผลการด าเนินการ 
          1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถยับยั้งการทุจิตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ มีทิศทางการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ  มากยิ่งขึ้น  
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีองค์ความรู้ ทัศนคติและค่านิยมท่ี
ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
          3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้รับการยกย่อง 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจ าปี 2563 สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


