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ค ำน ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  ( ITA  Online)  ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2565  ภำยใต้โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ  และยุ ท ธ ศ ำส ตร์ ช ำ ติ ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ รป้ อ ง กั น แล ะปร ำบ ปร ำ ม กำ รทุ จ ริ ต  ร ะยะที่  3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็น  
กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ภำยใต้แนวทำงหลัก  
3 แนวทำง ประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตส ำนึก และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ  
3) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

  กำรด ำเนินงำนก ำกับติดตำมกำรป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วยสำระส ำคัญ  คือ  ส่วนที่ 1 บทน ำ  ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ส่วนที่  3
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทองประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  และส่วนที่  4  ภำคผนวก 
  ขอขอบพระคุณหน่วยงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริต  ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  จนส ำเร็จ  เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรลดน้อยลง 
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ส่วนที่  1  บทน ำ 
 

ควำมเปน็มำ 

 กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงเวลำกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำลและเป็นอุปสรรค
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นทุจริตทำงตรงไม่ซับซ้อน 
อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำกขึ้นตัวอย่ำงเช่น กำรทุจริต
เชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อำชญำกรรมอ่ืน ๆ มำกมำยและส่งผลกระทบทำงลบ  
ในวงกว้ำง 

 ปัจจุบัน ทุกภำคส่วนในสังคมมีควำมตื่นตัวและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ตำมบทบำทและภำระหน้ำที่ของตนเองเพ่ิมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยยังจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรพัฒนำ อันสะท้อนได้จำกดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยจำกข้อมูลดัชนีวัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่ำปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
110 ของโลก จำกจ ำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยยังมีกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่ อต้ำน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่ำนกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำระบบ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำนวัตกรรมในกำร ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมกับบริบท สภำพปัญหำ และพลวัตกำรทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงำน รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและ
ปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล เพ่ือสร้ำงสังคมที่มีพฤติกรรม 
ร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง และมีปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภำคส่วนร่วมส่งเสริม 
กำรกล่อมเกลำทำงสังคมและส่งเสริมกำรเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยกำร “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สำมำรถแยกแยะได้ว่ำสิ่งใด  
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต และ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตของ
หน่วยงำนในสังกัดเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำ
ต้ำนทุจริตศึกษำ เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตส ำนึกยึดม่ันในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

 นอกจำกนี้ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศำสตร์หลักของกำรพัฒนำประเทศ และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้ง แผนงำน/โครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล ของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี อีกด้วย  
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำน  
เขต พ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ อ่ำงทอง  ประ จ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2565 เ พ่ือเป็นกรอบทิศทำง 
ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง  
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ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑.  สภำพทั่วไป 

๑.๑  สถำนที่ตั้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง  ถนนเทศบำล  

๔  ต ำบลบำงแก้ว  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  จังหวัดอ่ำงทอง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  ๗  อ ำเภอ  ประกอบด้วย  อ ำเภอเมือง
อ่ำงทอง  อ ำเภอไชโย  อ ำเภอป่ำโมก  อ ำเภอโพธิ์ทอง  อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  อ ำเภอสำมโก้  และอ ำเภอแสวงหำ 

๑.๒  พ้ืนที่รับผิดชอบและอำณำเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ ำเภอค่ำยบำงระจัน  อ ำเภอพรหมบุรี  และอ ำเภอท่ำช้ำงจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ ำเภอผักไห่  และอ ำเภอบำงบำลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ ำเภอบำงปะหัน  อ ำเภอมหำรำช  และอ ำเภอบ้ำนแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ ำเภอศรีประจันต์  อ ำเภอสำมชุก  และอ ำเภอ 

เดิมบำงนำงบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
๒.  ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ  ๓๗  ให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ  ๓๖  และให้มีอ ำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมำยอ่ืนและมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

๑.  บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๒.  พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
๓.  รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
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๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
นอกจำกนี้  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ  ๕  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมี
อ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

๑.  จัดท ำ  นโยบำย  แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย  
มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

๒.  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ  ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

๓.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๔.  ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๕.  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำ

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๗.  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๘.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร  และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๙.  ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑๐.  ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนด้ำน

กำรศึกษำ 
๑๑.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๑๒.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง  กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ  ๖  และฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๓ 
(๑๐)  เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจและกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีเอกภำพกำรบริหำรจัดกำรพร้อมรับกำรปรับเปลี่ยน  มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจเพ่ือพัฒนำกำรจดกำรศึกษำตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  โดยแบ่งส่วน
รำชกำรตำมโครงสร้ำงบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้ 

 
 
 
 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองรับผิดชอบจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ใน  ๗  อ ำเภอ  โดย

ก ำหนดโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงออกเป็นกลุ่มโรงเรียน  จ ำนวน  ๑๔  กลุ่มโรงเรียนและ  ๓  กลุ่มเครือข่ำยดังนี้ 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำรประเมิน  
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐำนะหน่วยงำนที่ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 
225 เขต มำอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time system) และกำรประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภำระงำน 
ด้ำนเอกสำร (Paperless) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อน
ในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2564 ตัวชี้ วัดที่  6 .4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต  ในส่ วนของกำรประ เมิน 
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย   

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับ 
ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรม  
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับ
กำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับ 
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เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิด 
กำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) กำรใช้งบประมำณ 
 3) กำรใช้อ ำนำจ 
 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 

  เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ในตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT
) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน  
ในตวัชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถ
เข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1.1 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวมระดับประเทศ จำกกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย  91.69  ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  A  (Very Good)  โดยตัวชี้วัดที่  10  กำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนน
สูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย  100  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ  ตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย  81.00 
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1.3 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2559 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 
2559 81.76 B +10 เพิ่มข้ึน 
2560 91.21 A +9.45 เพิ่มข้ึน 
2561 90.53 A -0.68 ลดลง 
2562 89.76 A -0.77 ลดลง 
2563 86.70 A -3.06 ลดลง 
2564 91.69 A +4.99 เพิ่มข้ึน 

1.4  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง  เป็นรำยตัวชี้วัด  ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจำกเอกสำรหลักฐำนกำร
เปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เรียงตำมล ำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ* หมายเหตุ 
1 10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
2 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.96 AA ผ่าน 
3 3 การใช้อ านาจ 98.53 AA ผ่าน 
4 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 97.41 AA ผ่าน 
5 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.40 AA ผ่าน 
6 2 การใช้งบประมาณ 96.62 AA ผ่าน 
7 6 คุณภาพการด าเนินงาน 91.54 A ผ่าน 
8 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.41 A ผ่าน 
9 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.58 B ไม่ผ่าน 
10 9 การเปิดเผยข้อมูล 81.00 B ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน 
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น   (มีคะแนน 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 85)  มีดังนี ้

1. ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภำพกำรสื่อกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน 

ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัด 
ให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ  
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทำงให้  
ผู้มำติดต่อ สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

2. ตัวชี้วัดที่  8  กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วม  
ในกำรปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง  
กำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 

3. ตัวชี้วัดที่  9  กำรเปิดเผยข้อมูล 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ  ได้แก่ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัด  
กำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ 

กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
ด้วย รัฐบำลได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

ในกำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ และด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตของ
หน่วยงำนในสังกัดเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส ำนึก 
ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วน
ตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก ซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ 

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง ทั้งในระดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำรทุจริตเชิงรุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภำพ 
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3. เป้ำหมำย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน อีกท้ังมีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
  บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จ ำนวน  55  คน  รับรู้และ 

มีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  โดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ  

กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 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 

สร้ำงควำมรับรู้เรื่องเขต
สุจริต และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หำประสบกำรณ์
จำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มี
ผลคะแนนสูง 

- ร้อยละของ
บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
- ผลกำรประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 90,000 
 

        กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำน
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 
 
 

- พัฒนำ
มำตรฐำน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสตำม
เกณฑ์กำร
ประเมิน ITA  
 
 
 

ร้อยละ 90 5,000 
 

        กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 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 

กิจกรรมเสริมสร้ำง
สมรรถนะบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและปลุก
จิตส ำนึกสู่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี 

- จ ำนวน
บุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
 

ร้อยละ 80 5,000 
 

        กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กิจกรรมกำรประเมิน ITA 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมิน ITA 
ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 
ปี 2564  

คะแนน  85 - 
 

        กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

รวม 100,000 บำท 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565 
 
8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีผลกำรประเมิน  
ITA สูง  
 
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีฐำนควำมคิดในกำรแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 

3. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
 2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้วยวิธีกำรออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
 
เป้ำประสงค์ :  
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ควำมซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50) 

3. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของสถำนศึกษำ/ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. บุคลำกรทุกระดับ
มีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ำมำรถ
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่กำรเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำร
ด่ำเนินงำน 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ/์ก ำหนด
นโยบำย 
- กำรประกำศเจตจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- กำรประกำศนโยบำย
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
 

ร้อยละของควำม ส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัต ิ

- 

2) สร้ำงจิตส ำนึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหำและผลกระทบ 
ของกำรทุจริต ให้
ด ำรงตนอย่ำงม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะ
บุคลำกรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ปลุกจิตส ำนึกสู่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และไดร้ับ 
กำรปลุกจติส ำนึกสู่กำร
เป็นข้ำรำชกำรที่ด ี

5,000 

3) ส่งเสริมกำรสร้ำง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท ำ
ควำมดี เพื่อสำธำรณะ 
แบ่งปัน ลดควำมเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสำธำรณะ 
 

ร้อยละของจ ำนวน 
บุคลำกรทีไ่ด้รบักำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสำมำรถน ำควำมรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่

5,000 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภำพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1) พัฒนำและ
ยกระดับกำรท ำงำน 
ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

1) สร้ำงควำมรับรู้เรื่อง
เขตสุจริต และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้หำ
ประสบกำรณ์จำกเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่มีผล
คะแนนสูง 
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ (ITA) 
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำรเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 

1) ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ (ITA) 
2) สพป.อ่ำงทอง มี
มำตรฐำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประเมิน ITA   

90,000 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ประจ ำปี 2565 
- ศึกษำดูงำนจำกเขต
พื้นที่กำรศึกษำที่มีผล
คะแนนสูง 
2) พัฒนำมำตรฐำน
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนนิงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 
- คู่มือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน ์
ประจ่ำปี 2565 

2) ขับเคลื่อนนโยบำย
และยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่กำรปฏิบัต ิ

1) กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2565 

หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี 2565 

- 

3. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำท 
หน้ำท่ี และกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำน 
กำรส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) ประชำสัมพันธ์ 
สื่อสรำ้งสรรค ์
เพื่อให้บุคลำกรในสังกัด
เข้ำถึงได้ง่ำย น่ำสนใจ 
และกระตุ้นให ้
บุคลำกรรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

รูปแบบ 
กำรประชำสัมพันธ์ 
ในด้ำนกำรต่อตำ้นกำร 
ทุจริต เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้

- 

2) พัฒนำรูปแบบ 
วิธีกำร เนื้อหำ สำระ 
และช่องทำงให้
เหมำะสม สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ 
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ 

1) กำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ 
ประชำสมัพันธ์โดยกำร 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ร้อยละของควำม 
พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ต่อระบบบริหำรจัดกำร 
งำนสื่อสำรเพื่อต่อต้ำน 
กำรทุจริต (ช่องทำง/ 
กำรน ำเสนอข้อมูล) 

- 

 
 



19 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. สร้ำงควำม
รับรู้เรื่องเขต
สุจรติ และ
แลกเปลีย่น
เรียนรูห้ำ
ประสบกำรณ์
จำกเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำท่ีมี
ผลคะแนนสูง 

- ร้อยละของ
บุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
- ผลกำร
ประเมิน ITA 
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 

สพป.อ่ำงทอง 
มีผลกำร
ประเมิน ITA 
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 
จำกกำร
แลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ำก
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำท่ีมี
ผลคะแนนสูง 

90,000            กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
 

2. พัฒนำ
มำตรฐำนด้ำน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

- กำรพัฒนำ
มำตรฐำน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ตำมเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA 

สพป.อ่ำงทอง 
มีมำตรฐำน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
เป็นไปตำม
เกณฑ์กำร
ประเมิน ITA   

5,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
 

3. เสริมสร้ำง
สมรรถนะ
บุคลำกร
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและ
ปลุกจิตส ำนึกสู่
กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี

- จ ำนวน
บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ด้ำนกำร
ป้องกันกำร
ทุจริต 
- บุคลำกรมี
ควำมตระหนัก
รู้ในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำม
กำรทุจริต มี
ค่ำนิยมร่วม
ต้ำนทุจริต 

- บุคลำกร 
สพป.อ่ำงทอง 
เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 
- บุคลำกร
ได้รับกำร
พัฒนำและ
ปลุกจิตส ำนึก
สู่กำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่
ดี 

5,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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ส่วนที่  3 

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 
 

ไตรมำสที่  1  (เดือนตุลำคม  2564 – ธันวำคม  2564) 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่

ใช้จ่ำย 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

100,000 นำงสำวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ ์

ตุลำคม 2564 – 
กันยำยน  2565 
 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - กิจกรรมกล่ำวค ำปฏิญญำ
เขตสุจริต 

ไม่ใช้งบประมำณ นำงสำวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ ์

13  ธันวำคม  
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 
รวมงบประมำณท่ีใช้จ่ำย - 

 
ไตรมำสที่  2  (เดือนมกรำคม  2565 – มีนำคม  2565) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่
ใช้จ่ำย 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

100,000 นำงสำวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ ์

ตุลำคม 2564 – 
กันยำยน  2565 
 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - ประกำศเจตจ ำนงในกำร
บริหำรงำน  และประกำศ
นโยบำยคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของ สพป.อ่ำงทอง 
- ประกำศงดรับและให้
ของขวัญในเทศกำลหรือ
โอกำสอ่ืนใด  (No Gift 
Policy) 

ไม่ใช้งบประมำณ นำงสำวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ ์

13  ธันวำคม  
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

รวมงบประมำณท่ีใช้จ่ำย - 
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ไตรมำสที่  3  (เดือนเมษำยน  2565 – มิถุนำยน  2565) 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่

ใช้จ่ำย 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

100,000 นำงสำวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ ์

ตุลำคม 2564 – 
กันยำยน  2565 
 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำน
ด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

ไม่ใช้งบประมำณ นำงสำวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ ์

20 เมษำยน 2565 งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 -  กิจกรรมสร้ำงควำมรับรู้
เร่ือง เขตสุจริต  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หำ
ประสบกำรณ์จำกเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่มีผลคะแนนสูง  
(ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู)้ 

107,900  บำท 
 

นำงสำวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ ์

1 – 2  มิถุนำยน 
2565 

ขออนุมัติ
งบประมำณ
จำก สพป.
อ่ำงทอง 
เพิ่มเติม 

จ ำนวนเงิน 
100,000 

บำท 
รวมงบประมำณท่ีใช้จ่ำย 107,900 
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ส่วนที่  4 
ภำคผนวก 

 
 
 
 

 













การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

ผ่านระบบ  Video  Conference   
วันพุธที ่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ  Online 

Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
3:18:16 

นางสายสุนีย์  
ควรมิตร 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 
4/20/2022 

7:35:04 
นางสาวจีราภรณ์  
รอดเชื้อ 

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา  
4/20/2022 

7:35:04 
นายมงคล  
รุ่งสว่าง 

ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.สพป.อ่างทอง 

 
4/20/2022 

8:37:25 
นางสาวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:43:01 
นางสาวสุภา  
พงษ์หวั่น 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  

4/20/2022 
8:49:57 

นางเฉลียว  
เอ่ียมสกุล 

รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:57:45 
นางไพฑูรย์  
จิตใส 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

8:59:42 
นางสาวอารีย์  
บุญเสริม 

ผู้อ านวยการกลู่ม
นโยบายและแผน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
จันทรา  
จันท์พันแจ้ง 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
นางสาวชลิดา  
ละม้ายพันธ์ู 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:52 
นางสาวจงกล  
จิตรสมพงษ์ 

นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:00:52 

นางสุณี  
บุญเลิศ 

นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นายสมเกียรติ  
แก้วมณี 

รองผอสพป.อ่างทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นางสาวเสาวลักษณ์ 
พานนาค 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:06:03 

นางสาวนาถอนงค์ 
อ่อนจิตร 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:09:55 
นางณัชภัษสรณ์  
สิริอัคคะโชติ 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ กลุ่มอ านวยการ 

 



Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
9:10:01 

นางนันทยา 
โสภณสรัญญา 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
4/20/2022 

9:15:55 
นางสาวอนุสสรา 
จันทนะ 

นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:23:33 
นางหทัยรัตน์ 
ลักษณะจินดา 

นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
4/20/2022 

9:42:28 
นางวราภรณ์  
บุญใส 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มอ านวยการ 
 

4/20/2022 
9:53:28 

นางสาวชุติพร  
โดษะนันทน์ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

4/21/2022 
9:55:28 

นางสมคิด  
ชีระภากร 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่อง เขตสุจริต  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์จากเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่มีผลคะแนนสูง  (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒ 
ถนนท่าแฉลบ  ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

ในวันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 

 
 



 

 



 
 
 

 



 
 

 










































