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รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ 2564
1. ความเปนมา
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) ได้ ก าหนดแนวทางการจัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารป้ องกั น และ
ปราบปราม การทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติร าชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุท ธศาสตร์ ห ลัก ที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติก ารป้องกั นการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดาเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการป้องกันการ
ทุจริต และสร้างจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
3. เป้าหมายโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) มี ก ารปรับ ปรุง หรือพัฒ นาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดาเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
4.1 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1 จานวน 1,455 คน
4.2 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
จานวน 117 โรงเรียน
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5. วิธีการดาเนินงาน
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุร าษฎรธานี เขต 1 ไดรับ จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2564
จาก แผนงานบูร ณาการการปองกันปราบปรามทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต)
งบดาเนินงาน จานวน 200,000 บาท โดยไดกาหนดกิจกรรมในการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1) ประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
- ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
2) เสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการทาความดี
สร้างจิตสานึกสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
คุ้มครอง จริยธรรม ผ่านระบบ VDO Conference
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบ
Web-based-Training ผ่านสื่อออนไลน์
3) ส่งเสริมกิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ
- กิจกรรมการทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
1) เตรียมความพร้อมการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
- จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ Surat1.go.th
2) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2564
3) สื่อประชาสัมพันธ์รณรงคตอตานการทุจริต
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธหน้าสานักงาน
- จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาสุร าษฎรธานี เขต 1 ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติก าร
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
 ประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
- มี ป ระกาศเจตนารมณบริห ารงานดวยความซื่ อ สัต ยสุ จ ริ ต และมี นโยบายคุ ณธรรมและ
ความโปรงใสในการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ภาพกิจกรรม : https://www.surat1.go.th/index.php?d=article&id=1930)
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 เสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
ได้ดาเนินงานตามแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยใช้
กระบวนการ PDCA ดังนี้
1. P – Plan วางแผนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะทางาน กาหนดกิจกรรม
- จัดทาโครงการ
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
“ความละอายและความไม่ทนต่อทุจริต” ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์
กิจกรรมที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมขับเคลือ่ นไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต Zero
Tolerance & Clean Thailand สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตใน
สพท. ด้วยระบบ Web-based-Training ผ่านสื่อออนไลน์
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กิจกรรมที่ 3 ทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ ปี 4
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์
กิจกรรมที่ 5 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
2. D - Do การปฏิบัติตามแผน
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
“ความละอายและความไม่ทนต่อทุจริต” ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์
ดาเนินการ : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม และสามารถรับชมและเข้าอบรมย้อนหลังได้
ผ่านหน้าเว็บไซต์ : https://sites.google.com/view/testst1-covid19/
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กิจกรรมที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต Zero
Tolerance & Clean Thailand สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตใน สพท.
ด้วยระบบ Web-based-Training ผ่านสื่อออนไลน์
ดาเนินการ : ผ่านหน้าเว็บไซต์ : https://sites.google.com/view/testst1-covid19/

7
กิจกรรมที่ 3 ทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ ปี 4
ดาเนินการ : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรม : ปลูกต้นไม้, ปรับปรุงพื้นทีบ่ ริเวณโรงจอดรถ และแปลงปลูกผัก,
ทาความสะอาดบริเวณโดยรอบสานักงาน

(ภาพกิจกรรม : https://www.surat1.go.th/index.php?d=article&id=1942)
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ ปี 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2564
1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเพศของผูร้ ับบริการ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
11
4.10
หญิง
29
10.70
รวม
40
100.00
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ตารางที่ 2

แสดงสถานภาพ
สถานภาพ
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
พนักงานราชการ/ลูกจ้าง
รวม

จานวน
0
29
5
6
40

ร้อยละ
0
10.70
1.80
2.20
100.00

2. การวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ ปี 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ตารางที่ 3

แสดงการศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่
รายการ
S.D.
ระดับ

1 การใช้เวลาว่างและการบาเพ็ญประโยชน์
4.40
.709
มาก
2 ประโยชน์ทที่ ่านได้รับจากการทากิจกรรมในครั้งนี้
4.48
.554
มาก
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทากิจกรรม
4.30
.564
มาก
4 ความพอใจที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
4.37
.667
มาก
5 ความเหมาะสมของสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
4.25
.630
มาก
6 ความเพียงพอของอาหารและเครือ่ งดื่มในระหว่างทากิจกรรม
4.27
.599
มาก
รวม
4.35
.621
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึง พอใจในการเข้าร่วมกิจ กรรมทาความดี สร้างจิตส านึกสาธารณะ
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.35)
และเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทากิจกรรมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(  = 4.48) 2) ด้ า นการใช้ เ วลาว่ า งและการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ (  = 4.40) และ 3) ด้ า น
ความพอใจที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมจิตอาสา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  = 4.37)
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ออนไลน์
ดาเนินการ :
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนินทร์ฯ สพป.สฎ.1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online – ITA)
ประจาปีงบประมาณ 2564

คะแนน 89.51 ระดับ A ผ่าน
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กิจกรรมที่ 5 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
1) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
1 ป้าย
2) วารสารเขตพื้นทีส่ ุจริต
700 เล่ม
3) ป้ายณรงค์
4 ป้าย
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ที่
1

2

3

4

5

รายงานการใช้เงินงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ภายใต้ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ
กิจกรรม
งบประมาณ
จ่ายจริง
คงเหลือ
อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม ผ่านระบบ วีดิโอคอนเฟอเรนส์
กลุ่มเป้าหมาย : 1,455 คน
1) บุคลากรใน สพป. ทุกคน
62 คน
2) ผอ.รร.ในสังกัด ทุกโรง
117 คน
3) ครู ในสังกัด ทุกคน
1,276 คน
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกัน
การทุจริตใน สพท. ด้วยระบบ
Web-based-Training ผ่านสื่อออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : 1,455 คน
1) บุคลากรใน สพป. ทุกคน
62 คน
2) ผอ.รร.ในสังกัด ทุกโรง
117 คน
3) ครู ในสังกัด ทุกคน
1,276 คน
ทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ ปี 4
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ
กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรใน สพป. ทุกคน 62 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตอบ
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ออนไลน์ โดยการ
- จัดทาแผนการป้องกันการทุจริตของ สพป.สฎ.1
- จัดทาข้อมูลตอบแบบ IIT, OIT
- จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์
www.surat1.go.th จานวน 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรใน สพป. 33 คน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
โดยผลิตสื่อ
1) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
1 ป้าย
2) วารสารเขตพื้นที่สุจริต
700 เล่ม
3) ป้ายณรงค์
4 ป้าย
รวม

22,400

3,090

19,310

-

-

-

42,920

49,940

-7,020

27,280

23,675

3,605

27,460

22,000

5,460

120,060

98,705

21,355
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ภายใต้ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ
ที่

กิจกรรม

1

อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ผ่านระบบ วีดิโอคอนเฟอเรนส์
กลุ่มเป้าหมาย : 1,455 คน

2

การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกัน
การทุจริตใน สพท. ด้วยระบบ
Web-based-Training ผ่านสื่อออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : 1,455 คน
ทาความดี สร้างจิตสานึกสาธารณะ ปี 4
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรใน สพป. 62 คน

3

4

5

ปัญหา/อุปสรรค

1. สถานการณ์การแพร่เชื้อ
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
Covid -19 ไม่สามารถจัดประชุม
การประชุม เป็นระบบ
ในรูปแบบเข้าห้องประชุมพร้อมกัน
VDO Conference
2. กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสาคัญ
2. เชิญวิทยากรที่มี
ในการประชุมรูปแบบ Conference ความสามารถในการ
และการทาแบบทดสอบ/
ถ่ายทอดความรู้
แบบสอบถาม
3. วิทยากรให้ความรู้ ไม่สามารถ
เชิญวิทยากรจากส่วนกลางได้

- ในการจัดกิจกรรม เป้าหมายเพื่อ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
เชื้อ Covid -19 แพร่ระบาดอย่าง
หนัก ทาให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่
จัดกิจกรรม หลีกเลี่ยงการพบปะ
ชุมชน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
- ผู้รับผิดชอบตอบ OIT ขาด
การตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ความเข้าใจและความรอบคอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ออนไลน์ ในการจัดทาเก็บข้อมูล/เอกสาร
- จัดทาแผนการป้องกันการทุจริตของ
หลักฐานประกอบการตอบ
สพป.สฎ.1
- จัดทาข้อมูลตอบแบบ IIT, OIT
- จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์
กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรใน สพป. 33 คน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

ข้อเสนอแนะ

ในการจัดทาข้อมูลตอบ
แบบ OIT ต้องสร้าง
ความตระหนัก/
ความเข้าใจ เน้นย้า
รายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ เพื่อให้ข้อมูล
แต่ละ O มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
และสมบูรณ์
ควรจัดทาสื่อในรูปแบบที่
หลากหลาย ผ่านช่องทาง
สื่อออนไลน์
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ภาคผนวก
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