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บทสรุป 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ประจําปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  รวมทั้งลูกจ้างของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้
มีจิตสํานึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม             
เพ่ือให้สามารถอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการได้อย่างเป็นธรรม และทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศอีกทางหน่ึง 
  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  ด้วยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย  ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน   ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นและ
ยอมรับในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลให้ได้รับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563              
ได้คะแนน  87.55 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจําปี
งบประมาณ 2563  ฉบับน้ี จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้าน
คุณธรรมความโปร่งใสให้สูงขึ้นได้ 
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ความเป็นมา 
  สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ  ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยให้ยดึ
กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

 เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและค่านิยม             
ให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม ใน
การสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ   
ภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
น้ีได้กําหนดแผนย่อยและ      แนวทางการพัฒนาไว้ ดังน้ี แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประเมินความเป็นไปได้   ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับ การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพ ในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปี  โดยต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ ข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออก ซึ่งแสดงออกถึงการต่อต้าน การทุจริตทั้ง
ในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ  ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ กล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและ ยังเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม วิธีที่ทําให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เกิดจากวัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทําการทุจริตเน่ืองจาก       
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการทุจริต  อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะ การลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา 
รวมท้ังประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยผ่านกระบวนการเลือกต้ัง 
และกระบวนการเข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้  
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ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากข้ึน เป็นแรง
กดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล จะไม่สามารถ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐ   ที่เข้มข้นมากขึ้น 
 ในการนี้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ประจําปีงบประมาณ 2563 ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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บทที่ 2 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
--------------------------------- 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน   
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  1  โครงการ  
(3 กิจกรรม)  ดังน้ี 
 
1. ชื่อโครงการ    เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา               

“ป้องกันการทุจริต”    สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสุจริต 
2. ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
3. แผนงาน   บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง 

                     คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มอํานวยการ  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
5. สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตรช์าติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
    (พ.ศ.2560 – 2564) 
6. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีหน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี
ของสังคม  ดําเนินการเพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้มี
จิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน   รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบไว้ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เป้าหมายหลัก  คือ
เพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนี
ช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI)  ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด  เสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีจิตสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสถานศึกษาต่อไป 
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7. วัตถุประสงค ์

7.1 เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ใหแ้ก่ผู้บรหิาร 
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ ข้าราชการและลูกจ้างใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                 
ได้ร่วมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ                                        

7.2 เพ่ือปลูกฝงัให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมและกระตุน้ให้นักเรียน ครู และบุคลารทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา  เพ่ือให้
อยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างสงบสุข 

7.3 พัฒนาและยกระดับผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA  Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

  

8. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บรหิารการศึกษา  ข้าราชการและลูกจ้าง ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ    จํานวน  160  คน   
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บรหิารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง  ในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสําคัญ  และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 2. ผู้บริหารการศึกษา  ข้าราชการและลูกจา้ง  ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพังงา                
ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ทําความดีเพ่ือชุมชนและส่วนรวม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ต่อครู นักเรียนและชุมชน 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ  85) 
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9. วิธีการดําเนินการ/ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1   จัดประชุมเสริมสร้างจิตสํานึก        
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต และคดิแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนและส่วนรวม  ให้แก่ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ข้าราชการ
และลูกจ้างใน สพป.พังงา   จํานวน  2 วัน รวม 
160  คน   ณ โรงแรมในจังหวัดพังงา  
1. แต่งต้ังคณะทํางาน 
2. ประชุมคณะทํางาน 
3. ดําเนินการจัดประชุม 
4. สรุปรายงานผลการประชุม  

 
 
 
 
 
 

มิถุนายน  2563 
มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม  2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางเครือวัลย์  ทิพย์ศรีนิมิต

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปฏิญาณตนในการต่อต้าน
การทุจริต ประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสํานักงาน  และ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ณ ห้อง
เทพทาโร                                   สพป.พังงา 
1. แต่งต้ังคณะทํางาน 
2. ประชุมคณะทํางาน 
3. ดําเนินการจัดประชุม 
4. สรุปรายงานผลการประชุม  

 
 
 
 
 

มิถุนายน  2563 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน  2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
นางเครือวัลย์  ทิพย์ศรีนิมิต

กิจกรรมที่ 3     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  
กิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งทะเล หรือพัฒนาสาํนัก
สงฆ์/วัด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  40 คน จํานวน 1 
วัน         

 
มิถุนายน  2563 

 
 
นางเครือวัลย์  ทิพย์ศรีนิมิต

 
 
10. กิจกรรม/งบประมาณ   
 งบบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม                             

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  จํานวน  200,000   บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ จํานวน อัตราต่อ
หน่วย (บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1    จัดประชุมเสริมสร้างจิตสํานึก ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
และการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและ
ส่วนรวม  ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา   
ข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.พังงา  พังงา   จํานวน  2 
วัน รวม            160  คน  ณ โรงแรมในจังหวัดพังงา  

 

1.ค่าอาหารกลางวัน   160 คนx2 มื้อ 250 80,000
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  160 คนx4 มื้อ  50 32,000
3.ค่าพาหนะ/ชดเชยนํ้ามัน  ผู้เข้าประชุม/วิทยากร - - 10,000
4.ค่าถ่ายเอกสาร   - - 4,000 
5.ค่าจ้างทําป้ายไวนิล  - - 1,000 
6.ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม  /วิทยากร 25 ห้อง 1,200  30,000  
7.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 9 ช่ัวโมง 1,200  10,800 
รวมเงิน  167,800
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปฏิญาณตนในการต่อต้านการ
ทุจริต ประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสํานักงาน  และขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ณ ห้อง
เทพทาโร สพป.พังงา จํานวน 43 คน 1 วัน 

 

1.ค่าอาหารกลางวัน   43 คนx1 มื้อ 120 5,160
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  43 คนx2 มื้อ 35 3,010
3.ค่าถ่ายเอกสาร - - 500
4.ค่าไวนิล  530
รวม  9,200
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 รายละเอียดการใช้งบประมาณ จํานวน อัตราต่อ
หน่วย (บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรม
เก็บขยะชายฝั่งทะเล หรือพัฒนาสํานักสงฆ์/วัด   ผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม   40 คน  จํานวน  1  วัน         

 

1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คนx1 มื้อ 120 4,800
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 คนx2 มื้อ 35 2,800
3. ค่าพาหนะ/ ค่าจ้างเหมาเรือ - - 3,500
4. ค่าไวนิล  500
5. ค่าวัสดุ  11,400

รวมเงิน  23,000
 
     ถัวจ่ายทุกรายการ  
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช้

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือต่อต้านการทุจริต และการ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม  สามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้  ส่งผลให้
ค่าคะแนนในการประเมิน ITA  Online  
สูงขึ้น                                     

ร้อยละ 90 แบบสอบถาม แบบสอบถาม

- ร้อยละของผูบ้ริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา และทําความดีเพ่ือชุมชน
และส่วนรวม   
 

ร้อยละ 90 สังเกต สังเกต 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   ไม่ทุจริตต่อหน้าที่  มจีิตสํานึกและ
พฤติกรรม      ที่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้  และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี        
มีคุณธรรม จรยิธรรม  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน 

12.2 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                 
มีจิตสํานึกด้านจิตอาสา  รู้จักแบ่งปัน  และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โรงเรียนและชุมชน เกิดสังคมที่สงบสุข 
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บทที่  3   
          ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  เรียบรอ้ยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 

กิจกรรมสําคญั งบประมาณที่
ได้รบัอนุมัต ิ

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่  1   จัดประชุมเสริมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อต่อต้านการทุจริต และการคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม ใหแ้ก่ผูบ้ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการและลูกจ้างใน  สพป.พังงา  จํานวน 1 วัน  เมือ่วันที่  10 
สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมภูงา  

167,800 2,400 52,500 900 55,800 

กิจกรรมที่ 2  จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในสํานักงาน และขับเคลือ่นการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
เมื่อวันที่  23 มถิุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทพทาโร     

9,200 - 7,600 1,000 8,600 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและเก็บขยะชายฝั่งทะเล 
เมื่อวันที่  7  สงิหาคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านคลองเคียน และชายหาด
เขาปิหลาย – นาใต้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      

23,000  6,270 9,330 15,600 

รวมเงิน 200,000 2,400 66,370 11,230 80,000 
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา    

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนนิงาน 

1 จัดประชุมเสริมสร้าง
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต และการคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตน
และส่วนรวม ให้แก่
ผู้บริหารการศกึษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการและลูกจ้างใน 
สพป.พังงา  เมื่อวันที่  
10 สิงหาคม 2563         
ณ โรงแรมภูงา  
 

- ร้อยละ 90 ของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้ความ
เข้าใจ มีจิตสํานึกและ
ค่านิยม ในการต่อต้าน
การทุจริต  และมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต        
ทุกรูปแบบ  

 ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา              
มีคุณธรรม จรยิธรรม  มี
ความซื่อสัตย์สจุริต  และมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต           ทุกรูปแบบ  
  

 

55,800
  

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา       
ในเขตพื้นที่การศึกษา  150 คน  ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ “พอเพียง  วินัย  สุจริต  
จิตอาสา”   และเรื่องการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  และได้รับความรู้เรื่อง 
“ธรรมะกับการทํางาน  งานสัมฤทธิ์  ชีวิตรื่นรมย์”  
เพื่อส่งเสริมและยกระดับการดําเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสใหแ้ก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกคน  และสง่เสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการรณรงรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ใหอ้งค์กรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
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ที ่

โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ผลการดําเนนิงาน 

2 จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริตประพฤติ      
มิชอบ ในสํานักงาน และ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์  เมือ่วันที่  
23 มถิุนายน 2563 ณ ห้องประชุม
เทพทาโร  ผู้เขา้ร่วมประชุม   
 

- ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในสํานักงาน       
มีความรู้ความเข้าใจ 
ตามคู่มือแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส   และมี
ส่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส  

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 

8,600
 

ผู้บริหารการศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา      
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในสํานักงาน 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
๑. ร่วมร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไว้พระ  และ 
กล่าวคําปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมกันแสดง
สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 
๒. วิทยากรใหแ้บ่งกลุ่มตามหวัข้อที่กําหนด  และ
ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น พร้อมส่งตัวแทน
นําเสนอความคิดเห็นตามมติกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่มทีัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต   
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ที่ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท) 
ผลการดําเนนิงาน 

   ๓. รอง ผอ.สพป.พังงา  ผอ.กลุ่มอํานวยการ 
และเจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ ดําเนินการประชุม
เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ในการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
ซึ่งบุคลากรใน สพป.พังงา ให้ความร่วมมือและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ส่งผล
ให้ สพป.พังงา  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 
จากการประเมิน ITA  อยู่ในระดับดีมาก   
คะแนน  87.55   หรือ ระดับ  A 

3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
และเก็บขยะชายฝั่งทะเล            
เมื่อวันที่  7  สงิหาคม 2563        
ณ โรงเรียนบ้านคลองเคียน และ
ชายหาดเขาปิหลาย – นาใต้  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    33 คน  

ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ใน สพป.พังงา ร่วม
กิจกรรม                      

บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ข้าราชการครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
จิตอาสา รู้จักแบ่งปัน 

15,600
 

ผู้บริหารการศกึษา ข้าราชการและลูกจ้างใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมกิจกรรม       
จิตอาสาทําความดีเพื่อชุมชน  และส่วนรวม  
ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีความเสียสละ           
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม     
 



 รวม  80,000
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได้จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร               
ในสงักัด  มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทจุริต  ได้แก่ 

1. ผู้บริหารสูงสุดจัดทําประกาศเจตจํานงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา   

2. ผู้บริหารสูงสุดประกาศนโยบายการเสริมสรา้งคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  พร้อมจดัให้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวปฎิญญาเขตสุจริต
ร่วมกัน  และ ผอ.สพป.พบปะพูดคุยกับ  กับข้าราชการและลูกจ้างในสาํนักงาน   

3. จัดทําคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดทราบ 
4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบบนหน้า Web site 
5. จัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย ประจําปีงบประมาณ  2563  เพ่ือสร้างจิตสํานึก   

ในการลดการใช้พลังงาน  ป้องกันการสิ้นเปลือง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ  ป้องกันการนําทรัพย์สิน
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ 

6. ส่งเสริมบุคลากรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรม ดังน้ี 
6.1 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ 
6.2 จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 
6.3 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรใน สพป.พังงา รู้จักประหยัด อดออมและมคีวามพอเพียง             

โดยการปลูกผักปลอดสารพิษในสํานักงานและที่บ้านตลอดทั้งปี 
6.4 จัดกิจกรรม “สพป.พังงาจิตอาสาพัฒนาวัด/สํานักสงฆ์” 

7. กระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 
โดยจัดทํามาตรการการร้องเรียน และประกาศมาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต
เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดถือปฏิบัติ 

8. จัดทําช่องทางการสื่อสารเพ่ือการป้องกันการทุจริตของบุคลากรในสังกัด  เช่น                              
ทางแอฟพริเคช่ันไลน์  / facebook   

9. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียทราบข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซด์ สพป.พังงา และป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสํานักงาน 

10. มีหน่วยตรวจสอบภายใน  ดําเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจําทุกปีทั้งภายใน
สํานักงานเขตฯ และสถานศกึษาในสังกัด 

11. ปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น บนเว็บไซด์ให้มคีวามชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย 
----------------------------------- 
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ผลการดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ได้ระดับคะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.55  ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ  A  ซึ่งแยกผลการประเมินเป็นรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.20   ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.50 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 3  การใช้อํานาจ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  90.25   ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 86.48 ซ่ึงอยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.73  ซึง่อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 6  คณุภาพการดําเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.72  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย่ 89.37  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทํางาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.63  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.12  ซึ่งอยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.75  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 
หน่วยงาน คะแนนปี

2558 
คะแนนปี

2559 
คะแนนปี

2560 
คะแนนปี

2561 
คะแนนปี

2562 
คะแนนปี

2563 
สพป.พังงา 56.58 67.01 90.97 76.32 86.09 87.55
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  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนนิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปผลการ
ประเมินฯ ดังนี ้

1. ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพังงา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้ระดับคะแนน  87.55  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ  A   โดยตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวที่วัดที่  1  เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่            
ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ  95.20  และตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวช้ีวัดที่  9  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล                  
ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ  76.12 

2. อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ 
  2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.55  ซึ่งมคีุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ A  และเมื่อเปรียบเทียบผลกับปีงบประมาณ 2562 พบว่าสูงขึ้น  
1.46  คะแนน  ทั้งน้ีเน่ืองจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการประชุมช้ีแจงทําความ
เข้าใจให้กับเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ และได้นําความรู้ไปขยายผลการดําเนินงานสู่บุคลากรในหน่วยงาน  ทําให ้
ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากบุคลากรในสํานักงานและสถานศึกษาเป็นอย่างดีย่ิง  มีการแก้ไข
ในประเด็นที่มจีุดอ่อน  และมีการพัฒนาจุดแข็ง  ดําเนินการภายในภาวะขาดแคลนบุคลากร แต่ได้รบัความ
ร่วมมืออย่างดีย่ิง และพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป  มีการจัดระบบในการทํางาน ลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน             
มีความเป็นธรรมในการให้บรกิารทําให้เกิดความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดําเงินงานมากข้ึน 

2.2 เหตุผลที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับผลคะแนนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก 
      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ให้ความสําคัญเรื่องการ 

ประเมิน ITA  เป็นผู้นําในการปรบัปรุงระบบ/กระบวนการทํางาน ของกลุ่ม/หน่วย  รวมให้ความสําคญักับการ
จัดทําข้อมูล ขา่วสาร ต่าง ๆ  มีการปรับปรุง website ใหเ้ป็นปัจจุบัน  มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือเพ่ิมความ
สามัคคีในหน่วย   
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� ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
1. ด้านบคุลากร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ยังคงมีบุคลากรไม่เต็มกรอบอัตรากําลังเหมือน 
ปีที่ผ่านมา มลีกูจ้างช่ัวคราว 10 คน มศีึกษานิเทศก์ 1 คน  ขาดเจ้าหน้าที่ ICT  ต้องให้อัตราจ้างรับผิดชอบ  

2. ด้านเทคนิค 
มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย  Server ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ เพ่ือให้มคีวามเร็ว 

และสามารถเขา้ถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้ 

� ข้อเสนอแนะการดําเนนิงานตามโครงการ 
1. ควรมีการจัดประชุมทุก ๆ ปี เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จรยิธรรม ยึดหลกั

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
2. ควรจัดกิจกรรมจิตอาสา ทุกๆ ปี เพ่ือสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน 
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