
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของ 

โครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปราม     

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้กําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งจะมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นประจํา
เพ่ือให้ทราบข้อมูลผลการดําเนินงานและนําไปใช้ ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ต่อไป  

2. วิธีการติดตาม ผลการดําเนินงานตามแผนฯ  

1. จัดทําคําสั่งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. แจ้งผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  รายงานข้อมูลตามแผนการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ นําผลการดําเนินการมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผล
ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบสําหรับพิจารณา
กําหนดแนวทาง และมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปี พ.ศ. 2563 ให้บรรลุ
เป้าหมาย  

 



3.สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 (รอบ 6 เดือน) 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรา้งเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จํานวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อยมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการ
ต่อต้านการทุจริต  

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   

224,000 - กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จํานวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการ
ต่อต้านการทุจริต  

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเช้ือไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   

- กลุ่มนิเทศ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดาํเนินงาน
บริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมีทักษะในการบริหารจัดการ
บริษัทสร้างการ และคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดย
แบ่งปันผลกําไรในการทําประโยชน์เพื่อสาธารณะ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   

- กลุ่มนิเทศ 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" 
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคี่านิยมร่วมต้านทุจริต มจีิตสาํนกึ
สาธารณะ มีทักษะกระบวนการคดิมีวินัย ซื่อสตัย์สจุริต อยู่อยา่ง
พอเพียง และจิตสาธารณะ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   

- กลุ่มนิเทศ 

5. กิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลเมือง (Project 
Citizen) จํานวนโรงเรยีนที่ดําเนินกิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลเมือง (Project 

Citizen) 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   

- กลุ่มนิเทศ 

6.กิจกรรมสร้างคา่นิยมความซื่อสตัยส์ุจรติใหแ้ก่
สังคมด้วยนวตักรรมสื่อสาธารณะเชิงสรา้งสรรค์
(สื่อภาพยนตรส์ั้น) 

จํานวนนวัตกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้างค่านิยมความซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่สังคม 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   
 
 

- กลุ่มนิเทศ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จํานวนโรงเรยีนในสังกัดที่นําหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา ไปปรับใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   
 

 - กลุ่มนิเทศ 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

จํานวนโรงเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการจัดการ
เรียนการสอนโดยการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสามารถนําไป
ปรับใช้ในโรงเรียนได ้

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   
 

- กลุ่มนิเทศ 

9. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้มีการสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   
 

- กลุ่มนิเทศ 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจรติ
พระราชทาน ด้านความโปร่งใส 

จํานวนโรงเรยีนที่มีการยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการบรหิาร
โรงเรียนด้วยความโปร่งใส และมีการพัฒนานักเรียนตามคณุลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสจุริต  

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   
 

- กลุ่มนิเทศ 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจรติ 

จํานวนผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัติงานท่ีมีการบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน ในการสนับสนนุและส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจรติ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   
 

- กลุ่มนิเทศ 

12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ตดิตามผลการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจรติ 

จํานวนโรงเรยีนในสังกัด ได้รับการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนิน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและ
ยังมีปัญหาจากเรื่องสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ทําให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนล่าช้า 
เป็นปัญหาต่อการจดักิจกรรมภายในโครงการฯ   
 

50,000 - กลุ่มนิเทศ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

13. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังมีปัญจากเร่ืองโควิท-19 จึง
ไม่ได้มีการดําเนินการ) 
1.มีการดําเนินการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไ์หว้พระ
และกลา่วคําปฏญิญาเขตพื้นท่ีสุจริตทุกวันจันทร ์
2.มีการประกาศมาตรการเกี่ยวกับความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านยิมร่วมต้านทุจริต มีจติสํานึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ
และสร้างความตระหนัก 

  กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.1 กิจกรรมสรา้งความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจรติ 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ยังไม่มีการดําเนินการ(ยังมีปัญจากเร่ืองโควิท-19 จึงไม่ได้
มีการดําเนินการ) 

 
 
    100,000 

 
 

0 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ยังไม่มีการดําเนินการ(ยังมีปัญจากเร่ืองโควิท-19 จึงไม่ได้
มีการดําเนินการ) 

      กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.3 กิจกรรมสรา้งจิตสาํนึกสาธารณะ  
 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ยังไม่มีการดําเนินการ(ยังมีปัญจากเร่ืองโควิท-19 จึงไม่ได้
มีการดําเนินการ) 

  กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

ยังไม่มีการดําเนินการ(ยังมีปัญจากเร่ืองโควิท-19 จึงไม่ได้
มีการดําเนินการ) 

  กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จํานวนเครื่องมือการประเมิน ITA Online ที่มีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
มีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ สพป.ชพ.2 ให้ครอบคลุม
ข้อกําหนดตามการประเมิน ITA Online 2020  
 

ไมม่ ี 0 กลุ่ม
อํานวยการ 

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานใน
สังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีสมบูรณ์เพื่อ
รองรับการประเมิน ITA 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ร่วมกับกิจกรรมที่ 17 
 
 
 

ไม่ม ี 0 กลุ่มนโยบาย
และแผน 



กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
1.การประเมิน IIT มีผู้ตอบแบบวดัการรับรูค้รบ 42 คน
ตามที่กําหนด 
2.การประเมิน EIT มีผู้ตอบแบบรบัการรับรู้ตามจํานวนที่
กําหนด คือ เกิน 50 คน 
3.การประเมิน OIT อยู่ระหวา่งเตรียมความพร้อมของข้อมูล
ในเว็บไซต์ สพป.ชพ.2 (www.cpn2.go.th) 

ไมม่ ี 0 กลุ่ม
อํานวยการ 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมนิ ITA ของสถานศึกษา (ITA) ปี 2563  อยู่ระหว่างการดําเนินการ  
1.เตรียมการโอนจดัสรรใหโ้รงเรยีนคุณภาพประจําตําบล 
โรงละ 2,000 บาท 
2.เตรยีมจัดทาํแนวทางการดาํเนนิการของสถานศกึษาในการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 

50,000 0 กลุ่มนิเทศฯ 

รวม       424,000 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร            ผล 
                                                               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน                                                                           แผน 
 

กิจกรรม -ตัวช้ีวัด –เป้าหมาย –งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1.กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรา้ง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จํานวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อยมีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นําในการต่อต้านการทุจริต  

คน 3,008 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จํานวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนมีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นําในการต่อต้านการทุจริต  

คน 140 5,000          กลุ่มนิเทศ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ 
Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมีทักษะในการ
บริหารจัดการบริษัทสร้างการ และคํานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยแบ่งปันผลกําไรในการทํา
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ 

โรงเรียน 13 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

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

จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติสํานึกสาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ 

คน 238 5,000          กลุ่มนิเทศ 

5. กิจกรรมสร้างจิตสํานึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

จํานวนโรงเรยีนที่ดําเนินกิจกรรมสร้างจิตสํานึก
พลเมือง (Project Citizen) 

โรงเรียน 14 
 

5,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

6.กิจกรรมสร้างคา่นิยมความซื่อสตัยส์ุจรติ
ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สรา้งสรรค(์สื่อภาพยนตร์สัน้) 

จํานวนนวัตกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้างค่านิยมความซื่อสัตยส์ุจรติ 
ให้แก่สังคม 

ผลงาน 10 
 
 

5,000          กลุ่มนิเทศ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดใน
สังกัด 

จํานวนโรงเรยีนในสังกัดที่นําหลักสูตรต้านทุจรติ
ศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียน 119 15,000          กลุ่มนิเทศ 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนว จํานวนโรงเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลีย่น โรงเรียน 40 15,000          กลุ่มนิเทศ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ปฏิบัติที่ดีในการนาํหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ 

เรียนรูผ้ลการจดัการเรียนการสอนโดยการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาและสามารถนําไปปรับใช้
ในโรงเรียนได ้

9. การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่นําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ปรับใช้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 10,000          กลุ่มนิเทศ 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจรติ
พระราชทาน ด้านความโปร่งใส 

จํานวนโรงเรยีนที่มีการยกระดับคณุภาพและ
มาตรฐานการบรหิารโรงเรยีนด้วยความโปร่งใส 
และมีการพัฒนานักเรยีนตามคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจรติ  

โรงเรียน 2 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียน
สุจรติ 

จํานวนผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัติงานท่ีมีการบูร
ณาการและมีความเช่ือมโยงกัน ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดคณุลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสจุริต 

ผลงาน 
 

10 10,000          กลุ่มนิเทศ 

12. กิจกรรมนิเทศ กํากับ ตดิตามผล
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต 

จํานวนโรงเรยีนในสังกัด ได้รับการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการดําเนินโครงการโรงเรยีนสุจรติ 

โรงเรียน 119 10,000          กลุ่มนิเทศ 

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจรติ มีจติสํานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 200,000 
100,000 

 

        กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.1 กิจกรรมสรา้งความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจรติ 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 . 
 

        กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85           กลุ่ม
บริหารงาน



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จํานวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

 บุคคล 

13.3 กิจกรรมสรา้งจิตสาํนึกสาธารณะ  
 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85           กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากรในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85           กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online 

จํานวนเครื่องมือการประเมิน ITA Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่ม
อํานวยการ 

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ี
สมบูรณ์เพื่อรองรบัการประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 15,000          กลุ่มนโยบาย
และแผน 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000          กลุ่ม
อํานวยการ 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมนิ ITA ของสถานศึกษา (ITA) 
ปี 2563  

คะแนน  85 50,000          กลุ่ม
อํานวยการ 

รวม            

 

 
 
 
 


