
 

 
 

รายงานการก ากับ ติดตาม และการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธกิำร 



 

ค ำน ำ 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและ

ขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวง

กว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่าง

มาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้

มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดย

การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควร

และมีคุณค่าเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช  เขต 3 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 

ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท า

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความ

ซ่ือสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง 
ปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3

ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้  จึงได้ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล  ความเชื่อมโยงของ

การจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ เป็นระยะ ดังปรากฎรายละเอียดอยู่

ในรายงานฉบับนี้ และ ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือใน  การติดตาม  ประเมินผล  การ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช  เขต 3 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  

 

 
 



 

รายงานการก ากับ ติดตาม และการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วิสัยทัศน์ : “ภายในปี 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กร

หลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน มี

คุณธรรม ด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่

สากล” 

พันธกิจ:  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ :  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ มีจิตจิตส านึก ร่วมกันต่อต้าน และป้องกันการทุจริต ทุกรูปแบบ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80(เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้

เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 

 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1. ร้อยละของความ 
ส าเรจ็ในการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

- 

2. สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริตให้ด ารง
ตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- จัดค่าย “เขตสจุริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน” 
 

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไมย่อมรับ
การทุจริต 

100,000 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้

3. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

70,000 



เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม ่

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4. ส่งเสริมกจิกรรมท า
ความดีเพื่อสาธารณะ 
แบ่งปันลดความเห็นแก่
ตัวโดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัยสุจริตจติ
สาธารณะ 
 

4. ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

- 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

1.ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
ประจ าปี 2562 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

10,000 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน

- 



เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(บำท) 

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2562 

การทุจริตประจ าปี 
2562 

2.เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร ภายใต้
หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ 
“สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

20,000 

 



      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
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. การประกาศเจตนารมณ/์
ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 
๓ ไดร้ับรู้ เจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ 
ทับซ้อน 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 
๓  มีจิตส านึกและ 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมสู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ 

-          กลุ่มอ านวยการ 

2. ปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 
- จัดค่าย “เขตสจุริต ไม่คดิคอร์
รัปชัน” 
 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

ข้ าราชการครู แล ะ
บุ ค ล า ก ร ท า งก า ร
ศึกษา ส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราชเขต 
๓  มี ทั ศ น ค ติ แ ล ะ
ค่านิยมที่ ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

100,000          นิเทศ/พัฒนา
บุคคล/กฎหมาย

และคดี 



 

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. ปรับฐานความคิดบคุลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ "การ
กระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน" 
- ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ รู้ เ รื่ อ ง
ผ ล ป ระ โย ชน์ ทั บ ซ้ อ น ให้ กั บ
ข้าราชการใหม่ 

. ร้อยละ80 ของ
จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม มีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 
๓ มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมสู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ 

  

70,000          นิเทศ/ตรวจสอบ
ภายใน/กฎหมาย

และคดี 

4. ส่งเสรมิการสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 

ร้อยละ80 ของจ านวน 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
น าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 
๓ ท าความดเีพื่อ 

 
 
 
- 
 
 

 

         ทุกกลุ่มงาน 
 



 

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 

 ในการปฏิบัติหนา้ที ่ สาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัวโดยยดึหลัก
พอเพียงมีวินัยสุจรติ
จิตสาธารณะ 
 

           

5.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส 
การด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อม
การตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
ประจ าปี 2562 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัตติาม
แนวทางการ 
ป ระ เมิ น คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสฯ 
 
 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา (ITA) 

.ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ข อ งป ระ เท ศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

  10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นิเทศ/ส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา
ทางไกล/

กฎหมายและคด ี



 

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 

6.การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของ
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา 
ประจ าปี 2562 

ห น่ ว ย ง า น มี
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้ อ งกั น ก า รทุ จ ริ ต
ประจ าปี 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมายเพื่อผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ข อ งป ระ เท ศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

-          นิเทศ 

7. สร้างสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 
- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 
ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต 
Zero Corruption” 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้น
การ 
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้ 

เสรมิสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทจุริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นิเทศ/
อ านวยการ/
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ทางไกลฯ 



 

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 

- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero 
Corruption” 
- สติ๊กเกอร์ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบสรุปผล การก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตร์ 

 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการด าเนินการ 

ยังไม่ถึง 

ก าหนด/ 

ยกเลิก 

อยู่ 

ระหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจริต 

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

- อ านวยการ    

 2. กิจกรรมจดัค่าย “เขตสุจรติ ไมค่ิดคอร์รัปชัน” 100,000 นิเทศ/พัฒนาบุคคล/
กฎหมายและคดี 

   

 3.กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 70,000 นิเทศ/ตรวจสอบภายใน/
กฎหมายและคดี 

   

 4.กิจกรรมส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต - ทุกกลุ่มงาน    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 

5.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

10,000 นิเทศ/สง่เสรมิการจดั
การศึกษาทางไกล/
กฎหมายและคด ี

   

 6.การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2562 

- นิเทศ    

 7.สร้างสื่อประชาสมัพันธ์แนวสร้างสรรคเ์พื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 

 

20,000 นิเทศ/อ านวยการ/
ส่งเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลฯ 

   

รวมทั้งสิ้น 200,000     
 


