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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  ( ITA  Online)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔  ภำยใต้โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิ ช อ บ  แ ล ะ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ช ำ ติ ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร ทุ จ ริ ต  ร ะ ย ะ ที่  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. 2564  ประกอบด้วยสำระส ำคัญ  คือ  ส่วนที่ 1 บทน ำ  ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ส่วนที่  3
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทองประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  ส่วนที่  4  ปัญหำ  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  และส่วนที่  
5  ภำคผนวก 
  ขอขอบพระคุณหน่วยงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต  
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2564  จนส ำเร็จ  เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรลดน้อยลง 
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ส่วนที่  1  บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 

 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 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ำกับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
104 ของโลก จำกจ ำนวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยยังมีกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่ำนกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำระบบ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำนวัตกรรมในกำร ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐที่เหมำะสมกับบริบท สภำพปัญหำ และพลวัตกำรทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงำน รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  
โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
ก ำหนดพันธกิจ“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์ว่ำ “ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่ำร้อยละ 
50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง และมีปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ทุกภำคส่วนร่วมส่งเสริมกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและส่งเสริมกำรเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
รวมถึงผนึกก ำลังและควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในกำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมที่น ำไปสู่สังคมที่มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต 
และมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ ง คื อ สร้ำงนวัตกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีกลไกป้องกัน 
กำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีปัจจัยควำมส ำเร็จ คือมีกระบวนกำรท ำงำน  
ด้ำนป้องกันกำรทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่กำรท ำงำนเชิงรุก สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงเท่ำทันและมีประสิทธิภำพ  
มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
หลัก คือ เด็กและเยำวชน ทั้งนี้ มีควำมเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยด ำเนินกำร
ผ่ำนกลยุทธ์กำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง
กำรมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต และมีควำม
เชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์กำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต อีกทั้งพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและ 
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ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีควำม
สอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 6  
ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนของ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้ง แผนงำน/โครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถปรับตัว
รองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล ของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำน
เขต พ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ อ่ำงทอง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ .  2564 เ พ่ือ เป็นกรอบทิศทำง 
ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง  
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ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
1.  สภำพทั่วไป 

1.1  สถำนที่ตั้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง  ถนนเทศบำล  

4  ต ำบลบำงแก้ว  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  จังหวัดอ่ำงทอง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  7  อ ำเภอ  ประกอบด้วย  อ ำเภอเมือง
อ่ำงทอง  อ ำเภอไชโย  อ ำเภอป่ำโมก  อ ำเภอโพธิ์ทอง  อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  อ ำเภอสำมโก้  และอ ำเภอแสวงหำ 

1.2  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 
 

 
2.  ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  มำตรำ  37  ให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ  36  และให้มีอ ำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมำยอ่ืนและมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

1.  บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2.  พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
3.  รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
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4.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
นอกจำกนี้  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

พ.ศ. 2560  ข้อ  5  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  และมี
อ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

1.  จัดท ำ  นโยบำย  แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย  
มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2.  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ  ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.  ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำ

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7.  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8.  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร  และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9.  ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10.  ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
12.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง  กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  พ.ศ. 2560  ข้อ  6  และฉบับที่  2  พ.ศ. 2561  ข้อ  3 
(10)  เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจและกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีเอกภำพกำรบริหำรจัดกำรพร้อมรับกำรปรับเปลี่ยน  มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจเพ่ือพัฒนำกำรจดกำรศึกษำตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  โดยแบ่งส่วน
รำชกำรตำมโครงสร้ำงบริหำรงำนโดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้ 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองรับผิดชอบจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ใน  7  อ ำเภอ  โดย

ก ำหนดโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงออกเป็นกลุ่มโรงเรียน  จ ำนวน  14  กลุ่มโรงเรียนและ  3  กลุ่มเครือข่ำยดังนี้ 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำรประเมิน  
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยัง เป็นหน่วยงำนที่น 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 – 2563 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. 2563 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อน
ในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2563 ตัวชี้ วัดที่  6 .4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต  ในส่ วนของกำรประเมิน  
กำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย   

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 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  
ในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถ
เข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ศึกษำ 

กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
ด้วย ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก ำหนด

วิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร  
และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล โดยมีเป้ำประสงค์  
เชิงยุทธศำสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ) และทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) คือ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล 
ในภำครัฐ แผนงำนที่ 5.9 กำรสร้ำงกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้ำงควำมตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ที่กล่ำวถึง 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ภำยใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส ำนึก ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่ำงพอเพียง จิตสำธำรณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วน
ตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก ซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ 
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2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง ทั้งในระดับ 

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

มีประสิทธิภำพ 

3. เป้ำหมำย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน อีกท้ังมีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จ ำนวน  69  คน  รับรู้และ 
มีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  โดยยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติหน้ำที่      

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ปี 2564 
1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของประชำชนที่มีวัฒนธรรม ค่ำนิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ITA  

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

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน 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. ปลูกฝังและสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยม 
กำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
- จัดเสวนำ "เขตสุจริต ไม่
คิดคอร์รัปชัน" 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
หำประสบกำรณ์จำกเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมีผล
คะแนนสูง 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และได้รับ 
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่ำนิยมที่
ไม่ยอมรับกำรทุจริต 

ร้อยละ 80 100,000 
 

        กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

2. ปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถแยก
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
- กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร "เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรเป้ำหมำยมี
ควำมตระหนัก 
และปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ร้อยละ  80 20,000  
 

       กลุ่ม
อ ำนวยกำร 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน 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 

- กำรสร้ำงควำมรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลำกรในสังกัด 
3. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมินด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- กำรเข้ำรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 
- กำรประชุมเตรียมควำม
พร้อมกำรเปิดเผยข้อมูล 
(Open Data) 
ประจ ำปี 2564 
- กำรประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตำมแนวทำงกำร 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 

คะแนน 90 20,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน 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 

ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ 
- ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำเอกสำร
ประกอบกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ฯ 
4. สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ 
แนวสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือให้เข้ำถึงได้ง่ำย 
น่ำสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชำชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
- สื่อประชำสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
- โรลอัพขนำด 1.2 x 2.4 
เมตร ภำยใต้หัวข้อ 

จ ำนวนรูปแบบ 
กำรประชำสัมพันธ์ 
ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำร 
ทุจริต เพ่ือสร้ำงกำร
รับรู้ 

รูปแบบ 6 10,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 



 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน 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 

“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.
Zero Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษำที่อำจเกิดขึ้น/
Do & Don't) 
- วำรสำร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่ำปี 2564 

รวม 150,000           
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ 1 เมษำยน 2564 ถึง 30 กันยำยน 2564 
 
8. สถำนที่/พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 
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 ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
 3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกัน กำรควบคุม และกำรตรวจสอบกำรทุจริต 
 
เป้ำประสงค์ :  
 เพ่ือพัฒนำตัวชี้วัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองที่มีพฤติกรรมยึดมั่น  
ควำมซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทองที่มี
วั ฒนธ ร รมค่ ำ นิ ย มสุ จ ริ ต  มี ทั ศนคติ แ ล ะพฤติ ก ร รม ในกำ รต่ อต้ ำ นก ำ รทุ จ ริ ต แล ะประพฤติ มิ ช อบ 
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของสถำนศึกษำ/ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำออนไลน์  
(ITA Online)  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65) 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. บุคลำกรทุก
ระดับมีจิตส ำนึก
และพฤติกรรมที่
สำมำรถแยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่กำร
เป็นบุคคลต้นแบบ 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และก ำหนด
นโยบำยคุณธรรม
และ 
ควำมโปร่งใสใน
กำรด่ำเนินงำน 

1) กำรประกำศ
เจตนำรมณ์/ก ำหนด
นโยบำย 
- กำรประกำศ
เจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
- กำรประกำศ
นโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

ร้อยละของควำม 
ส ำเร็จในกำร
ปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติ 

- 

2) สร้ำงจิตส ำนึกท่ี
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหำและ
ผลกระทบ 
ของกำรทุจริต ให้
ด ำรงตนอย่ำงมี 
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

1) ปลูกฝังและสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยม 
กำรต่อต้ำนและไม่
ทนต่อกำรทุจริต 
- จัดเสวนำ "เขต
สุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ชัน" 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และหำ
ประสบกำรณ์จำก
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่
มีผลคะแนนสูง 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม
ตระหนักรู้ และได้รับ 
กำรปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่ำนิยมที่
ไม่ยอมรับกำรทุจริต 

100,000 

3) ปรับฐำน
ควำมคิดบุคลำกร
ให้สำมำรถ 
แยกแยะระหว่ำง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในกำร 
ด ำเนินงำน 

1) ปรับฐำนควำมคิด
บุคลำกรให้สำมำรถ
แยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร "เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 
 
 

ร้อยละของจ ำนวน
บุคลำกรเป้ำหมำยมี
ควำมตระหนัก 
และปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

20,000 



 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
- กำรสร้ำงควำมรับรู้
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
บุคลำกรในสังกัด 

4) ส่งเสริมกำร
สร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรม
ท ำควำมดี เพ่ือ
สำธำรณะ 
แบ่งปัน ลด
ควำมเห็นแก่ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิต
สำธำรณะ 
 

ร้อยละของจ ำนวน 
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สำมำรถน ำควำมรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

- 

2. ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1) พัฒนำและ
ยกระดับกำร
ท ำงำน 
ให้สอดคล้องกับ
กำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำนกำร
ประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
- กำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 
- กำรประชุมเตรียม
ควำมพร้อมกำร
เปิดเผยข้อมูล 
(Open Data) 
ประจ ำปี 2564 
- กำรประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำร 
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสฯ 

1) ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ITA) 

20,000 



 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
- ประชุม
คณะกรรมกำร
พิจำรณำเอกสำร
ประกอบกำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนฯ 

2) ขับเคลื่อน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
สู่กำรปฏิบัติ 

2) กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน 
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2564 

หน่วยงำนมี
แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี 2564 

- 

3. เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำ
งำน ด้ำนกำร
ป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต 

1) สร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับบทบำท 
หน้ำที่ และกำร
ด ำเนินงำน ในด้ำน 
กำรส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1) สร้ำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 
แนวสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือให้เข้ำถึงได้ง่ำย 
น่ำสนใจ และ
กระตุ้นให้ 
ประชำชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
- สื่อประชำสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
- โรลอัพขนำด 1.2 
x 2.4 เมตร ภำยใต้
หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
Zero 
Corruption” 

จ ำนวนรูปแบบ 
กำรประชำสัมพันธ์ 
ในด้ำนกำรต่อต้ำน
กำร 
ทุจริต เพ่ือสร้ำงกำร
รับรู้ 

10,000 



 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำร
ร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษำที่
อำจเกิดขึ้น/Do & 
Don't) 
- วำรสำร ZERO 
CORRUPTION 
JOURNAL 
ประจ่ำปี 2564 

2) พัฒนำรูปแบบ 
วิธีกำร เนื้อหำ 
สำระ และช่องทำง
ให้เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ 
กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ 

1) กำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ 
ประชำสัมพันธ์โดย
กำร มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ร้อยละของควำม 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
ต่อระบบบริหำร
จัดกำร 
งำนสื่อสำรเพื่อ
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต (ช่องทำง/ 
กำรน ำเสนอข้อมูล) 

- 

 



21 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

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. ปลูกฝังและ
สร้ำงจิตส ำนึก
และค่ำนิยม 
กำรต่อต้ำนและ
ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
- จัดเสวนำ 
"เขตสุจรติ ไม่
คิดคอร์รัปชัน" 
- แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และหำ
ประสบกำรณ์
จำกเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำท่ีมี
ผลคะแนนสูง 

ร้อยละของ
จ ำนวน
บุคลำกร
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมี
ควำมตระหนัก
รู้ และได้รบั 
กำรปลูกฝังให้
มีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ไม่
ยอมรับกำร
ทุจริต 

บุคลำกรทุก
ระดับ 
น ำควำมรู้ที่
ได้รับมำปรับ
ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนให้
มี
ประสิทธิภำพ
เพิ่มมำกข้ึน 

100,000            กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
 

2. ปรับฐำน
ควำมคิด
บุคลำกรให้
สำมำรถแยก
ระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร 
"เรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน" 
-  ก ำ ร ส ร้ ำ ง
ควำมรับรู้เรื่อง
ผลประ โยชน์
ทับซ้อนให้กับ
บุ ค ล ำ ก ร ใ น
สังกัด 

ร้อยละของ
จ ำนวน
บุคลำกร
เป้ำหมำยมี
ควำมตระหนัก 
และปฏิบตัิ
หน้ำท่ีให้
เป็นไปตำม
แนวทำงเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคลำกรทุก
ระดับ 
มีจิตส ำนึก
และ
พฤติกรรมที่
สำมำรถ
แยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน
เป็นพลเมือง
ดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่
กำรเป็น
บุคคล
ต้นแบบ 

20,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
 



 

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 

3. พัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำนกำร
ประเมินด้ำน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 
- กำรเข้ำรับ
กำรประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำน
เขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำ 
(ITA) 
- กำรประชุม
เตรียมควำม
พร้อมกำร
เปิดเผยข้อมูล 
(Open Data) 
ประจ ำปี 2564 
- กำรประชุม
ช้ีแจงให้ปฏิบัติ
ตำมแนว
ทำงกำร 
ประเมิน
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ 
- ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร
พิ จ ำ ร ณ ำ
เ อ ก ส ำ ร
ประกอบกำร
ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน
ฯ 
 

ค่ำคะแนน
เฉลี่ย 
กำรประเมิน
คุณธรรม 
และควำม
โปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
(ITA) 

บุคลำกรทุก
ระดับ 
เกิดควำม
ตระหนักรู้ใน
กำรป้องกัน
กำรทุจริต มี
ค่ำนิยมร่วม
ต้ำนทุจริต  
มีจิตส ำนึก
สำธำรณะ 
และสำมำรถ
แยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรว 
ม 

20,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
 



 

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 

4. สร้ำงสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 
แนวสร้ำงสรรค ์
เพื่อให้เข้ำถึงได้
ง่ำย นำ่สนใจ 
และกระตุ้นให ้
ประชำชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในกำร
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
- สื่อ
ประชำสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริต 
- โรลอัพขนำด 
1.2 x 2.4 
เมตร ภำยใต้
หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ 
โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ 
ร์ “สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชำสมัพันธ์
ช่องทำงกำร
ร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
(กรณีศึกษำที่
อำจเกิดขึ้น/Do 
& Don't) 
ฯลฯ 

จ ำนวนรูปแบบ 
กำร
ประชำสมัพันธ์ 
ในด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำร 
ทุจริต เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู ้

บุคลำกรทุก
ระดับ 
เกิดกำรรับรู้
เกี่ยวกับ
บทบำท
หน้ำท่ี และ
กำร
ด ำเนินงำนใน
ด้ำนกำร
ส่งเสริม
จริยธรรม
และต่อต้ำน
กำรทุจริต 

10,000          กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
 

 
 



 

24 
ส่วนที่  3 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่
ใช้จ่ำย 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

150,000 นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

ธันวำคม 2563 – 
กันยำยน  2564 
 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - กำรประกำศเจตนำรมณ์
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต 
และก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด่ำเนิน
งำน 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

28 เมษำยน 
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - จัดท ำคู่มือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง 

3,000 นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

17 มิถุนำยน 
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - จัดกำรประชุมกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

8,000 นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

25 มิถุนำยน 
2564 

งบประมำณ
จดัสรรจำก 

สพฐ. 

 - จัดประชุมผ่ำน  Video  
Conference  ใ ห้ กั บ
บุคลำกรในสังกัด  เ พ่ือ
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

5 กรกฎำคม 
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 



 

ในกำรด ำ เนิ น งำนกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  
(Open  Data  Integrity 
and  Transparency 
Assessment: OIT)  ข อ ง 
สพป.อ่ำงทอง  ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

 - ท ำป้ำยสัญลักษณ์  “เขต
สุจริต”  จ ำนวน  1  ป้ำย   

3,400 นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

8 กรกฎำคม 
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 
 - กำรประชุมคณะกรรมกำร

พิ จ ำ รณำ เ อกส ำ ร ก ำ ร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) ของ สพป.อ่ำงทอง  
ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
2564  ครั้งที่ 1 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

20 กรกฎำคม 
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - กำรประชุมคณะกรรมกำร
พิ จ ำ รณำ เ อกส ำ ร ก ำ ร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) ของ สพป.อ่ำงทอง  
ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
2564  ครั้งที่ 2 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

23 กรกฎำคม 
2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

 - จัดกิจกรรมเคำรพธงชำติ 
เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี
ต่อชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ เพ่ือเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี 
และกล่ำวค ำปฏิญญำเขต
พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ สุ จ ริ ต 
สพป.อ่ำงทอง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

นำงปริฉัตร  
เผยศิริ 

เดือนธันวำคม 
2563 – กันยำยน 

2564 

งบประมำณ
จัดสรรจำก 

สพฐ. 

รวม 14,400    
 

 

 

 

25 
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ส่วนที่  4 

ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค 

 -  ในปี  2564  ที่ผ่ำนมำ  สพป.อ่ำงทอง  พบกับปัญหำสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ  2019  (COVID -19)  ที่มีควำมรุนแรง  ซึ่งจังหวัดอ่ำงทองถูกจัดให้อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  (พ้ืนที่
สีแดง)  ท ำให้บุคลำกรในสังกัดทุกท่ำนต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคตำมประกำศของกระทรวง
ศึกษำธิกำร  สพฐ.  และจังหวัดอ่ำงทองอย่ำงเคร่งครัด  โดยกำรปฏิบัตินอกสถำนที่ตั้ง (WFH)  และลดกำรรวมตัวกัน
ของบุคลำกรในสังกัดเพ่ือลดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ดังนั้น  กำรด ำเนินงำนโครงกำรกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จึงไม่
เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้  เนื่องจำก  ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจ ำนวนมำกได้ตำม
นโยบำยของจังหวัดอ่ำงทอง  และจ ำเป็นต้องปรับกำรด ำเนินงำนในบำงกิจกรรมเป็นกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ  
Online  เพ่ือเป็นกำรทดแทน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 - วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมให้รอบคอบและรัดกุมเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำด
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID -19)  เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 

 -  ปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรผ่ำนระบบ  Online  
เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินงำนเพิ่มมำกขึ้น 

 

แนวทำงกำรพัฒนำงำนในปีต่อไป 

 -  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้แก่บุคลำกรในสังกัดเพ่ิมมำกขึ้น  โดยผ่ำนช่องทำงกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย   น่ำสนใจ  
และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
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ส่วนที่  5 
ภำคผนวก 

 
 
 
 

 















































ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
จัดกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ประจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ   พ . ศ .   2 5 6 4   ( Integrityand
Transparency Assessment : ITA Online 
๒๐๒๑)  ตำมโครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง ในวันศุกร์ที่  25  มิถุนำยน  
2564  เวลำ  08.30 – 16.30  น.  ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ำ  90

โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 


