
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแนวทาง       
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย              
1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการทุจริต เพ่ือมุ่งหวังพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง          
มีจิตสาธารณะ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจนส าเร็จเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของหน่วยงานสูงขึ้น 
 

 

                                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                                                       12 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
                                                                                                           หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 
          - ชื่อโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                               1               
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)                                              
สู่การพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรที่เข้มแข็ง และยั่งยืน ระหว่าง วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562           
หลักการและเหตุผล          
 - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ       2 
 - วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 - ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ        2 
 - กิจกรรมกรรมการด าเนินการ        3 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ         3 
ส่วนที่ 2 วิธีกำรด ำเนินกำร          
 - ปฏิทินปฏิบัติงาน         4  
 - คณะกรรมการด าเนินงาน        5 
 - กิจกรรมการด าเนินงาน         5 
ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร        
 - ผลการด าเนินการ         6  
 - ปัญหา/อุปสรรค         7 
 - ข้อเสนอแนะ          7 
 - ค าปฏิญญาเขตสุจริต         8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ชื่อโครงกำร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สู่การพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน  

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวทางเขตสุจริตให้ประสบความส าเร็จจะต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ก่อให้เกิดความศรัทธา ความร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจ                        
ในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งปลุกกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคลให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะ 5 ประการ (กระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง วินัย จิตสาธารณะ)               
ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน โดยมีกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเขตสุจริตเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งนี้ ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ ตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ กอปรกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตเพ่ือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้ง
การก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิ บัติงานของ
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักและให้ความส าคัญ                 
เรื่องคุณธรรมและความสุจริต จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สู่การพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรที่
เข้มแข็ง และยั่งยืนขึ้น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในองค์กรและหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการเชิงระบบ สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี มีวิถีพอเพียง และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือน ามาเป็นแนวทางพัฒนาและ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ร่วมโครงกำร 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของตนเอง                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ 
 2.3 เพ่ือสร้างคุณลักษณะความสุจริตสู่บุคลากรในองค์กรตามแนวทางเขตสุจริต 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกรอบแผนงานโครงการสุจริต 
 2.5 เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบ                                
และวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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3. เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมาณ  
       3.1.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 53 คน 

       3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 2 แห่ง                        
จ านวน 3 วัน 2 คืน 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
       3.2.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง ภายใต้ธรรมาภิบาลตามคุณลักษณะ               
เขตสุจริต ร้อยละ 100 
       3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีรูปแบบการด าเนินงาน            
เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 

4 กิจกรรมด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อ ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
5. ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปรายงาน 

มิถุนายน 2562 
มิถุนายน 2562 
มิถุนายน 2562 
มิถุนายน 2562 
 
กรกฎาคม 2562 
กันยายน 2562 

นายสถาปัตย์  ลิ้มเสรี 
 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
 5.1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
 5.2 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
    โรงแรมธรรมรินทร์ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
    และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

6. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จ านวน  255,000  บาท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 - งบประมาณพัฒนาบุคลากรในการประเมิน (ITA) จ านวน 120,000 บาท 
 - งบประมาณจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 35,000 บาท 
 - งบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 100,000 บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1. กิจกรรมที่ 1 

1.1 เสนอโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.3 ติดต่อประสานงาน หน่วยงานฯ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

2. กิจกรรมที่ 2 
2.1 ศึกษาดูงาน สพม.13 
2.2 ประชุมปฏิบัติการ                             
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง 
2.3 ศึกษางานด้านวัฒนธรรม และองค์กร
ท้องถิ่น จ.ตรัง 
2.4 ศึกษาดูงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

    

 ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน 
- ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 
(15,000x3) 
- ค่าห้องพัก (600x53x2) 
- ค่าอาหารเช้า (200x53x3) 
- ค่าอาหารกลางวัน (250x53x3) 
- ค่าอาหารเย็น (350x53x3) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม                          
(35x53x2) + (50x53x4) 
- ค่าของที่ระลึก (1,000x2) 
- ค่าป้ายไวนิล  
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
45,000 

 
63,600 
31,800 
39,750 
55,650 
14,310 

 
2,000 
1,000 

- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

1,890 

 
45,000 

 
63,600 
31,800 
39,750 
55,650 
14,310 

 
2,000 
1,000 

- 
3. กิจกรรมที่ 3 

3.1 สรุปรายงานโครงการ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมทั้งสิ้น - 253,110 1,890 255,000 
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7. กำรประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานมีความตระหนักและเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเขตพ้ืนที่สุจริต 
- ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงาน มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานให้แก่องค์กร  
มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2562 เพิ่มสูงข้ึน (ระดับสูงมาก) 

- สอบถาม  
- ส ารวจความพึงพอใจ  

  

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ  

 

8.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

8.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 8.2 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มีวินัยในตนเอง มีทัศนคติท่ีดี มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส                            
มีจิตสาธารณะต่อองค์กรและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                       
 
 



ส่วนที่ 2 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิทินปฏิบัติงำน 
 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าปฏิทินปฏิบตัิงาน  กุมภาพันธ ์2562 กลุ่มกฎหมายและคด ี

2 ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 5 มีนาคม 2562 กลุ่มกฎหมายและคด ี

3 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับ 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA)  

พฤษภาคม  – มิถุนายน 
2562 กลุ่มกฎหมายและคด ี

4 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

5—6 มิถุนายน 2562 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

5 จัดท าระบบเตรียมพร้อมรับการประเมิน  
ตามแบบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 

หน้าเว็บไซต์ สพป.ปข.1 

มิถุนายน 2562 
กลุ่มกฎหมายและคดี/ 

ศูนย์ ICT 

6 ประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมรับการประเมินให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 มิถุนายน 2562 กลุ่มกฎหมายและคดี/ 
ศูนย์ ICT 

7 ประเมิน ITA Online จากลิงค์ที่ไดร้บัผ่านทางอีเมล์
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น (IIT,EIT) 

3-28 มิถุนายน 2562 กลุ่มกฎหมายและคดี/     
ศูนย์ ICT 

8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ใน สพป.ปข.1 จัดเก็บข้อมูลพร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส   
(แบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ OIT)                         
ส่งกลุ่มกฎหมายและคด ี

1-10 กรกฎาคม 
2562 

ทุกกลุ่มงาน 

9 สพป.ปข.1 จดัส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ OIT ระบบ
ออนไลน ์

10-12 กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มกฎหมายและคดี/   
ศูนย์ ICT 

11 สพฐ.ตรวจ/วิเคราะห์ข้อมลู/ประมวลผล กรกฎาคม 2562 สพฐ. 

12 ประกาศผลการประเมิน ITA Online สิงหาคม 2562 สพฐ. 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่  วางแผน รายงานการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมหลักฐาน
ประกอบการประเมินพร้อมแนบเอกสาร เพ่ือสอดคล้องตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT ) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

3. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 
ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต และวิเคราะห์ความเสี่ยง 
มี.ค.62 กลุ่มกฎหมายและคด ี

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตคิดฐานสอง เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐาน
ความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เม.ย.-พ..ค.62 กลุ่มกฎหมายและคด ี

3.3 ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ มิ.ย.62 กลุ่มกฎหมายและคด ี

3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย.62 กลุ่มกฎหมายและคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 
 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ  สรุปดังนี้ 
 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตคิดฐานสอง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 2. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  โดยจัดกิจกรรมในวันที่      
3  กรกฎาคม 2562 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 53 คน มีความรู้      
ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  โดยจัด
กิจกรรมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน       
53 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ            
มีประสิทธิภาพ 

ผลกำรด ำเนินกำร 
          1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจใน
การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มีจิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถยับยั้งการทุจิตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ มีทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีองค์ความรู้ ทัศนคติ
และค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
          3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้รับการยกย่อง 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มีผลการประเมินคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจ าปี 2562 อยู่ในล าดับสูงมาก ล าดับที่ 62  
ของประเทศ คะแนน 88.96 ผลคะแนนสูงขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 3.13  
 
 
 
 



8 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) 
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง 

(เพ่ิมขึ้น) 
ปี 2561 ผลต่าง 

(เพ่ิมขึ้น) 
ปี 2562 ผลต่าง 

(เพ่ิมขึ้น) 
81.32 81.39 +0.07 85.83 +4.44 88.96 +3.13 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    
มีผลการประเมินในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ +0.07 คะแนน ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
เท่ากับ +4.44 คะแนน  และปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากับ +3.13 คะแนน ซึ่งมีผลคะแนนเป็นล าดับที่ 
62 ของประเทศ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความส าคัญและมีการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอ านวยความสะดวก         
ต่อประชาชนด้วยความเป็นธรรม  

ปัญหำ/อุปสรรค 
 การด าเนินการการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบุภารกิจ/ขอบข่ายงาน ในกลุ่มงานตามโครงสร้างของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไมช่ัดเจน ท าให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานและในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่คล่องตัวเพราะต้องประสานหลายกลุ่มงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรระบุภารกิจ/ขอบข่ายงาน ไว้ในกลุ่มงาน เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีการจัดประชุมให้ความรู้กับผู้รับผืดชอบ
โครงการเขตสุจริต 
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ปฏิญญำเขตสุจริต 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
******************** 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี          
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ป้อแงกันการทุจริต” ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 

1.  เราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2. เราจะปลูกฝังค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริต  ให้เป็นวิถีชีวิต  ในส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา โรงเรียน และชุมชน 
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กับ  

โรงเรียน องค์กร  และและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน  
ท้ังนี้  เพื่อธ ารงชาติไทย  ให้สถิตเสถียรสถาพร  ตลอดจิรัฐิติกาล 

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

 


