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 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทน า แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ส่วนที่  ๒  การ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จนส าเร็จ เพ่ือสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 

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

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี  
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 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
องค์กรสาธารณะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการ 

ความเป็นมา 
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บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  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 าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
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 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท.ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
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)  และ 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) 
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๑   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อ
ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามล าดับ  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๓ 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 
 ๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
 ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 ๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี ๓  เครื่องมือ ได้แก ่
 ๑) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based)  
 ๒) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal)  
   ๓) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

  

 คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ปี 2559 - 
2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖2 แสดงดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑     
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  78.85 79.56 88.66 83.36 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายเป็นรายปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1 พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ได้คะแนนการประเมินสูงขึ้นตามล าดับ  แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลคะแนนลดลง
จากปีที่ผ่าน 

คะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๔ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 
 

 
 

    
 
ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐ (เชิงปริมาณ) 
 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 9๐ (เชิงคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
 ๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  ผลการประเมิน เท่ากับ 83.36  ซึ่งมีผลการประเมินต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๙5  เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
 ๓. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 95  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๕ 

 

บทที่ 2 
การด าเนินงาน 

 
 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  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    
 

 
   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม  
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว  
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานดว้ย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

๑. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานดว้ย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
 

๑. ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- 

การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บริบท 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๖ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต 

๒. สร้างจิตส านึกที่
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหา
และผลกระทบ 
ของการทุจริตให้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

๒. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 
- กิจกรรม จัดประชุม 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
และแบ่งกลุ่มท า 
workshop 

๒. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และได้รับ 
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและคา่นิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 
 

12,0๐๐.- 

๓. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้
สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด่าเนินงาน 

๓. ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเร่ือง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน" 
- การสร้างความรบัรู้
เร่ืองผลประโยชน์ทบั
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่ 
- กิจกรรม “การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้” กับ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผล
คะแนนการประเมินสูง
กว่า 

๓. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เร่ืองผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

220,0๐๐.- 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๗ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

๔. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดีเพื่อสาธารณะ 
แบ่งปนัลดความเห็นแก่
ตัวโดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัยสุจริตจิต
สาธารณะ 
 

๔. ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

รวมเป็นเงิน 232,0๐๐.- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเปา้หมายเพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

๑. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. ยกระดับการ
ท างาน ให้สอดคล้อง
กับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 - การประชุมเตรียม 
ความพร้อมรับการ 
ประเมิน ประจ าปี 
2562 
 - การประชุมชี้แจงให้ 
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใสฯ 
 
 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นที่1. 
1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา (ITA) 

10,0๐๐.- 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๘ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

๒. การจัดท า
แผนปฏบิัติการ
ป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖2 
 

๒. หน่วยงานมี
แผนปฏบิัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี ๒๕๖2 

- 

๒.เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ด ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท างาน 
ด้านการป้องกัน 
และต่อต้านการ
ทุจริต 

๓. สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ 
ประชาสัมพนัธ์ แนว
สร้างสรรค์ เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็น ส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้าน การทุจริต 
 - สื่อประชาสมัพนัธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการ 
ทุจริต 
 - โรลอัพขนาด 1.2 
x 2.4 เมตร ภายใต้ 
หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่ 
โปร่งใส ไร้ทจุรติ 
Zero Corruption”  
 - โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
 - สติ๊กเกอร์ ประ
ชาสมัพนัธช์่องทาง 
การร้องเรียน 
 - คู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ 
เกิดขึ้น/Do & Don't)  

๓. จ านวนรปูแบบ 
การประชาสัมพนัธ ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้ 

๓,๐๐๐.- 

๔. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหาสาระ 
และช่องทางให้

๔. กิจกรรมสร้างการ 
รับรู้เก่ียวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ

๔. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

5,000 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๙ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

ด าเนินงาน ในด้าน
การ ส่งเสริมจริยธรรม
และ ต่อต้านการ
ทุจริต 

ต่อระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสาร 
เพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

รวมเป็นเงิน 18,0๐๐.- 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. จัดประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และแบ่งกลุ่มท า 
workshop 
 

ร้อยละ 90 ของ 
บุคลากรที่เข้าร่วม 
ประชุมมีความรู้ 
ความเข้าใจมี 
จิตส านึกไม่ทนต่อ 
การทุจริต 
 

บุคลากรทุกคนมี 
จิตส านึกและ 
ค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

12,000          กลุ่ม ICT 

2. กิจกรรมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "การกระท าท่ีถือ
เป็น เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 
 

ร้อยละ 90 ของ 
จ านวนบุคลากร ที่
เข้าร่วมการ
ประชุม มีความ
ตระหนัก และ
ปฏิบัติหน้าท่ี ให้
เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 

บุคลากรทกุระดับ 
มีจิตส านึกและ 
พฤตกิรรมที่
สามารถ แยกแยะ
ระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคล ต้นแบบ 
 

220,000          กลุ่ม ICT 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๑ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

3. กิจกรรมการยกระดับการ 
ท างานให้สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

ร้อยละ 90 ของ 
บุคลากรทีส่ามารถ 
ท างานให้
สอดคล้อง กับการ
ประเมิน (ITA) 

บุคลากรทุกระดับ 
ร่วมกันท างานให้ 
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ใน การด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

10,000          กลุ่ม ICT 

4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
แนว สร้างสรรคเ์พื่อให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ บุคลากรรูส้ึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่ง ในการต่อต้านการทุจริต 

จ านวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ 
ใน ด้านการ
ต่อต้านการ ทุจริต 
เพื่อสร้างการ รับรู ้

เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน 

3,000          กลุ่ม ICT 

5. สรา้งการรับรู้เกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าท่ี และการ
ด าเนินงานในด้านการส่งเสริม 
จริยธรรมและต่อตา์นการทุจร ิ

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ ต่อ
ระบบบรหิาร 
จัดการงานสื่อสาร 
เพื่อต่อต้าน การ
ทุจริต 

บุคลากรทุกระดับ 
รับรู้เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่
และการ
ด าเนินงานในการ 
ส่งเสริมจรยิธรรม 
และต่อต้านการ 
ทุจริต 

5,000          ทุกกลุ่ม/กลุ่ม 
ICT 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๒ 

 

 

บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  "ป้องกันการทุจริต" (โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
กิจกรรมหลัก  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   จ านวน 250,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ป้องกันการทุจริต  ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพร้อมรับการประเมิน 
  ความเป็นเขตสุจริตและศึกษาดูงาน 
 -กิจกรรมประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และแบ่งกลุ่มท า workshop 
 -กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”  
 และศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ 

๒. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓. สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3   
 (พ.ศ. 2560 – 2564)   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๔. สถานะโครงการ/กิจกรรม   เสร็จสิ้น    อยู่ระหว่างด าเนินการ     ยังไม่ด าเนินการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเน้นย้ าให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
        ปทุมธานี  เขต 1  ได้รบัทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมิน 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรม    วันที่ 13 - 15   มิถุนายน  2562   

๗. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม       จ านวน  220,000  บาท 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑  ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกไม่ทนต่อ การทุจริต 
 ๘.๒  ร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

แนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม   
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๓ 

 

 

๙. ข้อเสนอแนะ  
 -  

๑๐.  ภาพประกอบกิจกรรม 
 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๕ 

 

 
 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 - กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ 

๒. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  ทุกกลุ่ม/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๓. สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –  
   2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๔. สถานะโครงการ/กิจกรรม   เสร็จสิ้น    อยู่ระหว่างด าเนินการ     ยังไม่ด าเนินการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรม    วันที่  30  เมษายน  2562  

๗. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม       จ านวน  -  บาท 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 8.1  เชิงปริมาณ   บุคลากร ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
 8.2  เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 90 ของบุคลการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
เข้าร่วมกิจกรรม 
๙. ข้อเสนอแนะ  
   - ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.  ภาพประกอบกิจกรรม 
ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมฯ 
เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 

ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม  ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรยงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม   



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศกึษาปทุมธานี เขต 1 
๒. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน /นางสาวประไพ  รุจิฉาย 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓. สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –  
   2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  

๔. สถานะโครงการ/กิจกรรม   เสร็จสิ้น    อยู่ระหว่างด าเนินการ     ยังไม่ด าเนินการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ร้อยละของการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  มีการบริหารจัดการอย่างมี 
  ธรรมาภิบาล 
 5.3 ค่าเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
  เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรม    วันที่  12 กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  

๗. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม       จ านวน  700.- บาท 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ  มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปี 
                       งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ปทุมธานี เขต 1 
 8.2  เชิงคุณภาพ     ร้อยละ 90 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน๙. 9. 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
   - ควรจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เป็นประจ าทุกปี 

การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม   



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๘ 

 

๑๐.  ภาพประกอบกิจกรรม 
ภาพประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

๑๙ 

 

 
 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
                                ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   (ITA) 
  - กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ประจ าปี 2562 
  - กิจกรรมประชุมชี้แจ้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ 
     โปร่งใสฯ 

๒. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓. สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –  
   2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

๔. สถานะโครงการ/กิจกรรม   เสร็จสิ้น    อยู่ระหว่างด าเนินการ     ยังไม่ด าเนินการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑  เพ่ือเน้นย้ าให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  
ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมิน 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรม    วันที่  2 พฤษภาคม  2562  

๗. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม       จ านวน  7,905.-  บาท 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 8.1  เชิงปริมาณ     เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน 
 8.2  เชิงคุณภาพ    ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ปทมุธานี  เขต 1 สามารถด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ส าเร็จ 

๙. ข้อเสนอแนะ  
   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม   
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๑๐.  ภาพประกอบกิจกรรม 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    เวลา 8.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ชั้น 3 (ห้องประชุมใหญ่) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 
2. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วน

ร่วม 
 3.  ด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน และการพัฒนาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน เพ่ือไม่ให้มีปัญหา ต้อง
แก้ปัญหาเพ่ือสร้างก าลังใจในการด าเนินงานขั้นต่อ ๆ ไป 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา IIT EIT OIT คะแนน ITA 

ส านักปทุมธานี เขต 1 27.53 24.56 31.27 83.36 

 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามตัวชี้วัด 
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รว
ม 

สพป.ปทุมธานี 
เขต 1 

95.68 87.27 94.76 90.15 91.01 88.57 77.81 79.17 87.17 69.20 83.36 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลการประเมิน 
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1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่าท่ีควร 

2. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า  ท าให้ปฏิทินการปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อน 

 

 

1. มีการจัดสรรงบประมาณให้ทันตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ 
2. จัดอบรมเพ่ิมความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
1. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
2. การประชาสัมพันธ์ในด้านการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างการรับรู้ 
3. การกระตุ้นให้บุคลากรรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

แนวทางการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ 

ที่    38     /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ภายใต้
แนวทางหลัก   ๓  แนวทาง ประกอบด้วย   ๑) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต   ๒) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต    และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 

๑.  นายฐานันดร   บรรดาศักดิ์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุี เขต 2 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่- 
 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑     ประธานคณะท างาน 

  ๒.  นายประพฤทธิ์   บุญอ าไพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑       รองประธานคณะท างาน 
 ๓.  นายสุรบัญชา   วิชิตพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑       รองประธานคณะท างาน 
  ๔. นางสุรัสวดี      จันทรกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะท างาน 
  ๕. นายสวรรค์      เจริญทัพ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะท างาน 
  ๖. นางสาวยุวดี     ววิัฒนปฐพี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน 
  ๗. นางพิมพ์ใจ      กองช่าง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
  ๘. นางพรทิพย์     ศีตะโกเศศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คณะท างาน 
  ๙. นายคงกฤช      สว่างศรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล คณะท างาน 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ๑0. นายบัณฑิต     แกล้วกล้า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน  
  11. นางสาวกมลพีรญา  วงศ์ชัยณิชชกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการพัฒนาครูและบุคลากร คณะท างาน 
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  12. นายนภาดล    ศรีดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการกลุ่มวินัยและนิติกร คณะท างาน 
  13. ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน  คณะท างาน 
  14. นางสาววีรวรรณ  บุญฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  15. นางสาวอรทัย  หล่อสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน คณะท างาน 
  ๑6. นางสาวประไพ  รุจิฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏัติการ รักษาการในต าแหน่ง  
   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน 
   และเลขานุการ 
  17.  นายสุขสันต์    ตวงโชคดี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะท างาน 
    และผู้ช่วยเลขานุการ  

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาในการบริหารจัดการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 ในการป้องกันการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น  ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่    13    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
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