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 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทน า แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ส่วนที่  ๒  การ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จนส าเร็จ เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
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  ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึก
ให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ 
ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึง
ได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้อง
เผชิญอยู่จริงต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการ
องค์กรสาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณา
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การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  
 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท.ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที ่
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ 
  4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5)  การแก้ไขปญัหาการทุจริต 
  6) คุณภาพการต าเนินงาน 
  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน 



       ๓  
  

  9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10)  การป้องกันการทุจริต 
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี ๓  เครื่องมือ ได้แก่ 

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Opne Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

  คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ปี 2559 - 2563 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3 แสดงดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 78.85 79.56 88.66 83.36 84.25 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  80.66 84.92 85.12 85.58 85.25 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายเป็นรายปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3 พบว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ได้คะแนนการประเมินสูงขึ้นตามล าดับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลคะแนนลดลง
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนน 

แผนภูมเิปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

 



       ๔  
  

 
 

 
        ค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เชิงปริมาณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๘๐ (เชิงคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ผลการประเมิน เท่ากับ 84.25 ซึ่งมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
 ๒. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๙๐  เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
 ๓. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๘๐  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  



       ๕  
  

บทที่ 2 
การด าเนินงาน 

 
 
 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  งบด าเนินงาน    
 
 
   
 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม  
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง  
การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

การด าเนินงานภายใตแ้ผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

บริบท 
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       ๗  
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แผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



       ๙  
  



       ๑๐  
  



       ๑๑  
  

 

บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  "ป้องกันการทุจริต" (โครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)  
กิจกรรมหลัก  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   จ านวน 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธ รรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ป้องกันการทุจริต  ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ยกระดับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
 Transparency Assessment : ITA) ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
๒. หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ นางลลิลทิพย์ บรรยงคนันท์, นายวรชัช โอภาสปุญญานนท ์
๓. สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 
2564)   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  และยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

๔. สถานะโครงการ/กิจกรรม   เสร็จสิ้น    อยู่ระหว่างด าเนินการ     ยังไม่ด าเนินการ 

๕. วัตถุประสงค ์
5.1  สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของการทุจริตให้ด ารงตนอย่างมี

ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ  
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
5.3 ยกระดับและพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
5.4 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๖. ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    วันที่ 11 - 12 กันยายน 2563  

๗. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม       จ านวน  ๑๓๔,๗๗๔.๐๔   บาท 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑  ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังให้มีทศันคติและค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรม 
 ๘.๒  มีผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
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๙. ปญัหา อปุสรรค  
 - เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ท าให้การด าเนินการจัดกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนการที่ก าหนด 

๑๐.  ภาพประกอบกิจกรรม 
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กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
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กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน 
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ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลงัของแผ่นดิน ประจ าปี 2563  

พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  

ณ ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ)่ ช้ัน 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 
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3 สิงหาคม 2563 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

จัดกิจกรรม จติอาสาพัฒนา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”  
เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนือ่งในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย ณ บริเวณถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ 

และในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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บทที่ 4 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่ด าเนินการ  ดังนี ้

1. มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 
2. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วน

ร่วม 
3. ด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน และการพัฒนาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ต้อง

แก้ปัญหาเพื่อสร้างก าลังใจในการด าเนินงานขั้นต่อ ๆ ไป 
 
 
 

1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เท่าที่ควร 

2. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าใหป้ฏิทินการปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อน 
3. ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 

 

1. มีการจัดสรรงบประมาณใหท้ันตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ 
2. จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
1. มีการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
2. การประชาสัมพันธ์ในด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้
3. การกระตุ้นให้บุคลากรรู้สึกรว่มเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
 

 
 

 

ปญัหาอุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

แนวทางการพฒันา 
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ภาคผนวก 
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โครงการ ยกระดับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
 Transparency Assessment : ITA) ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 “ป้องกันการทุจริต”  (โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
ผลผลติ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลลิลทิพย์ บรรยงคนันท์, นายวรชัช โอภาสปุญญานนท์ 
ระยะเวลาการด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน  2563 
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 (ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
 พ.ศ. 2560 – 2564) 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริตในส่วนของการประเมินการก ากับดูแลการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนัก มีทัศนคติ ค่านิยมและส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
สุจริต ความเป็นชาติไทยสามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดท าโครงการ
เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตภายในส านักงานขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของการทุจริตให้ด ารงตนอย่างมี

ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ  
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี     

เขต 1 
2.3 ยกระดับและพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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2.4 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

3. เป้าหมาย 
 - ผู้บริหาร จ านวน  3  คน 

- บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน  67  คน 
        รวม 70 คน 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล 

1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 

บุคลากร ทุก
คน 

8,050 มิ.ย. 2563 นางลลิลทิพย์ 
บรรยงคนันท์, 
นายวรชัช 
โอภาสปุญญา
นนท์ 

รองฯ ประพฤทธิ์ 
บุญอ าไพ 

2 ประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก 

10,175 มิ.ย. 2563 นางลลิลทิพย์ 
บรรยงคนันท์, 
นายวรชัช 
โอภาสปุญญา
นนท์ 

รองฯ ประพฤทธิ์ 
บุญอ าไพ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร ทุก
คน 

213,100 
 

พ.ค. –ก.ย. 
2563 

นางลลิลทิพย์ 
บรรยงคนันท์, 
นายวรชัช 
โอภาสปุญญา
นนท์ 

รองฯ ประพฤทธิ์ 
บุญอ าไพ 

 รวม  231,325    
 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทกุรายการ 

 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ/สถานที ่
 พฤษภาคม – กันยายน 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 
6. งบประมาณทีใ่ช้    

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต)  
เงินงบประมาณ จ านวน 150,000 บาท 

- งบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 85,000 บาท  
รวม 235,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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    รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 70 คน) 
2. ค่าวัสดุ/ป้ายไวนิล 

8,050 
 

2,450 
5,600 

 
 
- 
- 

 
 

2,450 
- 

 
 
- 

5,600 
2 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ์
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 125 คน) 
2. ค่าวัสดุ/ป้ายไวนิล 

10,175 
 

4,375 
5,800 

 
 
- 
- 

 
 

4,375 
- 

 
 
- 

5,800 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(จ านวน 2 วัน 1 คืน) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 70 คน x 4 มื้อ) 
3. ค่าอาหารกลางวัน (250 บาท x 70 คน x 2 มื้อ) 
4. ค่าอาหารเย็น (350 บาท x 70 คน x 1 มื้อ) 
5. ค่าห้องพัก (600 บาท x 70 คน x 1 คืน) 
6. ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (18,000 
 บาท x 2 คัน x 2 วัน) 
7. ค่าวัสดุ/ป้ายไวนิล 
8. ค่าเสื้อต้านการการทุจริต (300บาท x 70 ตัว) 

213,100 
 
 
 
- 

14,000 
35,000 
24,500 
42,000 
72,000 

 
1,000 

21,000 

 
 
 
 

3,600 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 

14,000 
35,000 
24,500 
42,000 
72,000 

 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

1,000 
21,000 

 รวม 231,325    
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทกุรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสีย่ง 

1. การด าเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมและตรงกับเป้าหมาย  
2. การรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า 
3. ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID 19) 

 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
1. สร้างความรับรู้ให้แก่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
2. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามรปูแบบที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค

โรน่า(ศบค.) ก าหนด 



       ๒๗  
  

 

8. ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากร สพป.ปท. เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังให้มทีศันคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรบัการ
ทุจริต 

 
90% 

 

 2.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีผล
การประเมิน ตั้งแตร่้อยละ 85 ขึ้นไป 

85% 

 
9. ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
 1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทุกคนตระหนักรู้และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรม 
 2. มีผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
 



ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑


