
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

รายงานการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 

 การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ . 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจ ริต           
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต  บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าส่ัง
ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเช่ือมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ และเป็นการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

                                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. เสริมสร้า
ภาพลักษณ์
ที่ดีในองค์กร
และ
สาธารณชน
ให้เกิดความ
เชื่อม่ันใกระ
บวนการ
ท างาน ด้าน
การป้องกัน
และต่อต้าน
การทุจริต 

ประชาสัมพันธ์
ในด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู ้

ป้าย 1 10,000          ยังไม่
ด าเนินการ 
 

2. กิจกรรม
การประเมิน 
ITA 
ส านักงาน
เขตพืน้ที่
การศึกษา 
 
 
 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 
การประเมิน 
ITA ของ
ส านกังานเขต
พื้นทีก่ารศึกษา 
(ITA) ปี 
2565 

ร้อยละ มากกว่า
90 

10,000          ยังไม่
ด าเนินการ 

 

3. กิจกรรม
การพฒันา
บุคลากรเพื่อ
ยกระดบัผล
การประเมิน 
ITA 
ส านกังาน
เขตพืน้ที่
การศึกษา 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 
การประเมิน 
ITA ของ
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา 
(ITA) ปี 
2565 

ร้อยละ มากกว่า
90 

80,000          ยังไม่
ด าเนินการ 

 

รวม 100,000           

 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ช่ือโครงการ กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                     

หลักการและเหตผุล 

  รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) โดยก าหนดพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ เพ่ือประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

                   นอกจากน้ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการปลูกจิตส านึก
ให้แก่เยาวชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการน้ีขึ้นเพ่ือสนอง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
ให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์  เขต 1  เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้น            
จึงด าเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มุ่งหวังพัฒนาให้บุคลากรใน
สังกัดมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด และในด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA ) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขึ้น 
 
 
 
 



ผู้รบัผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
 กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
วัตถุประสงค ์
                   ๑. เพ่ือปลุกจิตส านึกบุคลากรให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
                   ๒. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
                   ๓. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดให้มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ดียิ่งขึ้น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
๒.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 

เชิงคุณภาพ 
๑.ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
๒.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยม 
ไม่ยอมรับการทุจริต 

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีด าเนินการ/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลกั ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดประชุมซักซ้อมการด าเนินการประเมิน ITA 

ประจ าปี 2565 
1-30 มิ.ย.๖5 กลุ่มกฎหมายและคดี 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
       ระยะเวลา     วันที่ 15 – 30  มิถุนายน  ๒๕๖5 
       สถานที่        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
      โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย , โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนอนุบาลทับสะแก และ
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ (ไม่ใช้งบประมาณ)                                                                                                                                                

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
               ๑. บคุลากรทางการศึกษาทุกคน ตระหนัก เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งความดี      
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่
ไม่โกง อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันการทุจริต ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่
ท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเน่ือง 



               ๒. เกิดความตระหนักและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในด้านการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรมให้กับองค์กร และสถานศึกษา  ตลอดจนเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย  

 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สูงขึ้น  
 

 

 

 

 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             



ส่วนที่ 2 
วิธีการด าเนินการ 

 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทจุริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1. ปฏิทนิปฏิบัตงิาน 
 ก าหนดปฏิทินการปฏบิัติงานการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  มีนาคม 2565 กลุ่มกฎหมายและคด ี

2 
ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีนาคม 2565 กลุ่มกฎหมายและคด ี

3 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA)  

พฤษภาคม  – มิถุนายน 
2565 กลุ่มกฎหมายและคด ี

4 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

มิถุนายน 2565 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

5 ประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมรับการประเมินให้แก่
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

มิถุนายน 2565 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

6 ประเมิน ITA Online  ของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT,EIT) 15-30 มิถุนายน 
2565 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

7 ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ใน สพป.ปข.1 จัดเก็บข้อมูลพรอ้มเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (OIT) 

1-12 กรกฎาคม 
2565 ทุกกลุ่มงาน 

8 สพฐ.ตรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผล กรกฎาคม  - สิงหาคม 
2565 

สพฐ. 

9 ประกาศผลการประเมิน ITA Online สิงหาคม 2565 สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่   วางแผน รายงานการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมหลักฐาน
ประกอบการประเมินพร้อมแนบเอกสาร เพ่ือสอดคล้องตามแบบส ารวจ OIT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
3. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

3.1 
ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และวิเคราะห์ความเส่ียง 

มี.ค.65 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตคิดฐานสอง เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐาน
ความคดิให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เม.ย.-พ..ค.65 กลุ่มกฎหมายและคดี 

3.3 ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ มิ.ย.65 กลุ่มกฎหมายและคดี 
3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย.65 กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทจุริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 ได้ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ  สรุปดังน้ี 
 1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ผลการด าเนินการ 
          1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีจิตส านึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถยับยั้งการทุจิตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์    
มีทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีองค์ความรู้ ทัศนคติและ
ค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
          3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้รับการยกย่อง 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจ าปี 2565 สูงขึ้น 
 
ปัญหา/อปุสรรค 
  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้การนัดหมายการประชุม การจัด
อบรม ตลอดจนการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีข้อจ ากัดตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับเปล่ียนวิธีการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


