
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     รอบ 6 เดือน    รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)  

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

จาก สพฐ. 

สถานะในการ
ด าเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

 
หน่วยนับ จ านวน 

1. กิจกรรมพฒันานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทจุริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการต่อต้านการทจุริต  

คน 30 5,000 รองบประมาณ   

2. กิจกรรมพฒันานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทจุริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการต่อต้านการทจุริต  

คน 30 5,000 รองบประมาณ   

3. กิจกรรมสนับสนุนสง่เสรมิการ
ด าเนินงานบริษัทสร้างการด ี

 สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ด าเนินกจิกรรมบริษัท
สร้างการดมีีทักษะในการบริหาร
จัดการบริษัทสร้างการ และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

โรงเรียน 30. 5,000 รองบประมาณ   



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

จาก สพฐ. 

สถานะในการ
ด าเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

 
หน่วยนับ จ านวน 

มากกว่าส่วนตนโดยแบง่ปันผล
ก าไรในการท าประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของ
แผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกจิกรรม 
 มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตส านึกสาธารณะ มีทักษะ

กระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ 

คน 30 5,000 รองบประมาณ   

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

จ านวนโรงเรียน 
ที่ด าเนินกจิกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

โรงเรียน 30 5,000 ด าเนินการด้วย
งบของโรงเรียน 

 100% 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่สงัคมด้วยนวัตกรรมสือ่
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อภาพยนตร์
สั้นเชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สงัคม 

 
 

ผลงาน 30 5,000    



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

จาก สพฐ. 

สถานะในการ
ด าเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

 
หน่วยนับ จ านวน 

7. กิจกรรมขับเคลือ่นหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสงักัดใน
สังกัด 

จ านวนโรงเรียน 

ในสังกัดที่น าหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียน 232 15,000 ด าเนินการด้วย
งบของโรงเรียน 

- 100% 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการน าหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
สามารถน าไปปรบัใช้ในโรงเรียน
ได ้

โรงเรียน 20 15,000 ด าเนินการด้วย
งบของโรงเรียน 

 100% 

9. การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่น าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรบัใช้มีการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน 
การทจุริต  
มีค่านิยมร่วมต้านทจุริต มี
จิตส านึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ร้อยละ 100 10,000 ด าเนินการด้วย
งบของ สพป. 

 100% 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

จาก สพฐ. 

สถานะในการ
ด าเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

 
หน่วยนับ จ านวน 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียน
สุจริตพระราชทาน ด้านความโปรง่ใส 

จ านวนโรงเรียนที ่
มีการยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารโรงเรียนด้วย
ความโปร่งใส และ 
มีการพฒันานักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต  

โรงเรียน 5 10,000    

11. กิจกรรมพฒันานวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียน
สุจริต   

จ านวนผลงาน/นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานทีม่ีการบูรณาการและ
มีความเช่ือมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสจุริต 

ผลงาน 

 
10 10,000 ด าเนินการด้วย

งบของโรงเรียน 

  

12. กิจกรรมนเิทศ ก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัด ได้รับ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน 232 10,000 ด าเนินการด้วย
งบของ สพป. 

 100% 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

จาก สพฐ. 

สถานะในการ
ด าเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

 
หน่วยนับ จ านวน 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

-การสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

-การเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
-การสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
-การเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทจุริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต  
มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 200,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 70% 

14. กิจกรรมการพฒันาเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online 

จ านวนเครื่องมือการประเมิน ITA 

Online ที่มีประสทิธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 50% 

15. กิจกรรมการพฒันาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพือ่รองรบัการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมี
เว็บไซต์ของโรงเรียนที่สมบรูณ์
เพื่อรองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 15,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 50% 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

จาก สพฐ. 

สถานะในการ
ด าเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

 
หน่วยนับ จ านวน 

 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 70% 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 

สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000 อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

 70% 

รวม 400,000    
 


