รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
( 1 ตุลาคม 256๓ – 31 มีนาคม 256๔)

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คานา
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่ บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก
และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริ ต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการ
ป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียด
วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ และยุ ทธศาสตร์ ของแผนปฏิบั ติการฯ ดั งกล่ า ว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน
และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
รายงานนี้ เป็ น การแสดงความก้า วหน้ า ในการดาเนิน การตามแผนป้อ งกัน การทุ จ ริ ต
รอบ ๖ เดือนขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จนส าเร็ จ เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการดาเนิ น การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต ที่ ส อดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

1 เมษายน 256๔

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1
๑ บทนา
2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
3. ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานแผนปฏิบัติการฯ
4. ข้อดีและข้อเสียในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการฯ
6. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ
ส่วนที่ 2
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
ภาคผนวก

หน้า
ก
ข
1
1
1
2
2
3
4
๙
๑๕
๑๖

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
1. บทนา
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 2 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๔ ประกอบด้ว ยสาระส าคั ญ
คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์
ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่
2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ แสดงรายละเอียดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ
ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สามารถดาเนินการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้
แต่ยังคงพบว่ามีข้อสังเกตในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) การดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิงปริมาณ แต่มีการวัดผลเชิงคุณภาพจาก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความจากัดในหลายๆ ด้าน เช่น ระยะเวลาดาเนินการน้อย งบประมาณที่
ได้รับไม่เพียงพอ
๒) การดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ มีการบูรณาการร่วมกันของกลุ่ม/หน่วย
ภายในน้อย ทาให้กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างทา
3) ในการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบน้อย
3. ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานแผนปฏิบัติการฯ
ในการดาเนิน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุน
และผลักดันให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เป็นการสร้างระบบการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๒) มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๓) มี การเผยแพร่ ข้อ มู ล ข่ าวสารและการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยนหลายหลายช่ อ งทาง เช่ น
ทางโทรศัพท์ Web site หรือ facebook เป็นต้น
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2) ผู้บริหารให้ความสาคัญและกาชับหน่วยงานในสังกัดให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทาให้การดาเนินกิจกรรม/
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ข้อดีและข้อเสียในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ข้อดี
๑) การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด
ความตระหนักในการทางานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงาน
อย่างเป็นระบบ
2) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทางานของบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากร
มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน
๒) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทางานของมากขึ้น ลดจานวนการร้องเรียน
เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๓) เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต
และยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง าน เสริ ม สร้ า งและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔) เป็นการส่งเสริมให้มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา
6) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทาผิด ซึ่งทาให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง
7) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม
จริยธรรมคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล
ข้อเสีย
1) การจัดทากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจา
และบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาตัวชี้วัด
2) ประชาชนมีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าทีน่ ้อย
๓) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลน้อย
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการฯ
1) การตรวจสอบปัญหาการทุจริตภายในมีน้อย อาจด้วยปัจจัยหลายๆด้าน เช่น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทาให้ไม่มีเวลาดาเนินการ
ตามแผนการตรวจสอบ
๒)ปั ญ หาเรื่ อ งผู้ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ พบว่ า บางกรณี ไ ม่ มี มู ล ความจริ ง หรื อ บางกรณี
เป็ นการกลั่น แกล้ งบุ คคลอื่น หรื อเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่ว นตัว ทาให้ เสี ยเวลาในการ
ตรวจสอบ และกระทบต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
/ 6. ข้อเสนอแนะ...
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6. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
๒) พัฒ นาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการ
ประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๓) เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการเข้าถึงอานาจการตัดสิ นใจ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบการทุจริตภายใน เป็นระยะ และสม่าเสมอ
๕) ควรกาหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
และมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ
๖) ควรก าหนดตั ว ชี้ วั ด การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ เพื่อให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด
7) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและพฤติมิชอบของที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง
๘) เปิ ด ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และรั บ แจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
จากประชาชน
๙) จั ดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตที่ได้รับจากประชาชนและผู้ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาข้อมูลต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้
สอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ โดยควรมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และสรุปรายงานการจัดทาแผนหรือแนวทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพื่อให้มี
ความน่าเชื่อถือประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
1๐) เปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาสั ง คม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ)
ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มในกระบวนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานราชการที่มีผ ลกระทบต่อประชาชนหรือตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายต่างๆ

/ แบบสรุป...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
วิสั ย ทัศน์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริ ต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิ จ
ในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดั บธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ว นแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิ งยุ ทธศาสตร์ คื อ ประเทศไทยได้ รั บการประเมิ นดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต
ระยะที่ 3 ยั งมีความสอดคล้ องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน (สพฐ.) คื อ ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ์ เขต ๒ ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
/ วัตถุประสงค์...
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมป้ อ งกั น และยั บ ยั้ ง การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ เ ข้ ม แข็ ง
และมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
จานวน ๒๐๐ คน
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จานวน
จานวน ๘๐ โรงเรียน
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564
1. ประชาชนมี วั ฒ นธรรมและ 1. ร้ อ ยละของประชาชนที่ มีวัฒ นธรรม ค่านิย ม ร้อยละ 48
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 65
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)

/ 6.กิจกรรม...
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม
1. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

90

งบประมาณ
๕0,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64 64 64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64
กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี

/ กิจกรรม...
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. กิจกรรมเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการทางานด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์
3. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA
Online

จานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64 64 64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64
กลุ่ม
กฎหมาย
และดคี

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

90

25,000

จานวนเครื่องมือ
เครื่องมือ
การประเมิน ITA
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ ร้อยละของ
ร้อยละ
ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อ
สานักงานเขตพื้นที่
รองรับการประเมิน ITA
มีเว็บไซต์ที่สมบูรณ์
เพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA
5. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ITA
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2564
รวม

150

25,000

กลุ่ม
กฏหมาย
และคดี

100

25,000

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

99

25,000

กลุ่ม
กฏหมาย
และคดี

๑๕0,000

/ระยะเวลา...
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7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีฐานความคิดในการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการ
ทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

/ แผนปฏิบัติการ...

๙
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
2. ร้ อ ยละของครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)

๑๐
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

- กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลใน
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มี
กิจกรรมดังนี้
1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่

ร้อยละของความ สาเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

2) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
๕0,000

ร้อยละของจานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

/ เป้าประสงค์...

๑๑
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

1). กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน
ITA Online
2). กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในสังกัดเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA
3). กิจกรรมการ
ประเมิน ITA สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2) การจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2564
1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใต้
หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

งบประมาณ
(บาท)
50,000

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2564

จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้

50,000

/ เป้าประสงค์...

๑๒
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2) พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจ่าปี 2564
1) การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

/ แผนปฏิบัติการ...

๑๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
64

1. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

2 . กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชน ให้ เ กิ ด ควา ม
เชื่อมั่นในกระบวนการทางาน
ด้า นการป้อ งกัน และต่ อต้ า น
ก า ร ทุ จ ริ ต ก า ร ส ร้ า ง สื่ อ
ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์

ร้อยละของบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและสาธารณชน
ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการท างานด้ า น
การป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า น
การทุจริต

ก.พ.
64

ไตรมาส 3
มี.ค.
64

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64

๕0,000

กลุ่ ม กฎหมาย
และคดี

25,000

กลุ่ ม กฎหมาย
และคดี

/ กิจกรรม...

๑๔
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
64

3 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า จ านวนเครื่ อ งมื อ การประเมิ น พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ITA ITA Online ที่มีประสิทธิภาพ การประเมินด้านคุณธรรม
Online
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
4. กิจกรรมการพัฒนา
ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่มี สานักงานเขตพื้นที่
เว็บไซต์ของหน่วยงานใน
เว็บไซต์ทสี่ มบูรณ์เพื่อรองรับ การศึกษาประถมศึกษา
สังกัดเพื่อรองรับการประเมิน การประเมิน ITA
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มี
ITA
เว็บไซต์ทสี่ มบูรณ์เพื่อ
รองรับการประเมิน ITA
5. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ITA ของสานักงาน ประเมินคุณธรรมและ
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปี
ความโปร่งใสของ
2564
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) สูงขึ้น
ร้อยละ 90

ก.พ.
64

ไตรมาส 3
มี.ค.
64

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64

25,000

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

25,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา
ทางไกลฯ

25,000

กลุ่มกฏหมาย
และคดี

/ แบบสรุป...

๑๕
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
(ด้านป้องกันการทุจริต)
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
1. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ในการบริหารจัดการ
ทางานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์
3. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

4. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA
5. กิจกรรมการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งสิ้น

๕๐,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมาย
และคดี

25,000

กลุ่มกฎหมาย
และคดี
25,000
กลุ่มกฎหมาย
และคดี
25,000
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
ทางไกลฯ
25,000
กลุ่มกฎหมาย
และคดี
๑๕0,000

** สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 256๔ (ครึ่งปีหลังปีงบประมาณ พ.ศ.256๔)

ภาคผนวก

ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่

นายบุ ญ ถิ่ น มหาสาโร ผอ.สพป.ปข.2 น าข้ า ราชการ และลู ก จ้ า ง ทั้ ง หมด ท ากิ จ กรรมประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานฯ โดยจะทากิจกรรมทุกวัน
จันทร์ที่สองของเดือน หรือในวันสาคัญต่าง ๆ (ช่วงหลังอาจงดกิจกรรมรวมตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโควิด 1๙)
/ ด้านเสริมสร้าง...

ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทางานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์

นายบุ ญ ถิ่ น มหาสาโร ผอ.สพป.ปข.2 น าข้ า ราชการ และลู ก จ้ า ง ทั้ ง หมด ท ากิ จ กรรมประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน ทาข้อตกลงพัฒนาเขต
พื้นที่สุจริต ในคราวประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สานักงาน
/ กิจกรรม...

๒. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทางานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ (ต่อ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ด้านการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
3. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online

-นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ได้ ป ระชุ ม คณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้ ว ย รอง ผอ.สพป.ปข.2 ผอ.กลุ่ ม ทุ กกลุ่ ม เจ้ าหน้ า ที่ส านัก งานทุ ก คน
ร่วมประเมิน ความเสี่ ยงการทุจริ ต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของสานักงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.254๓ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทามาตรการ คู่มือ เพื่อส่ งเสริม
และสร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและป้ อ งกั น การทุ จ จริ ต และจั ด ท ามาตรการภายใน
ในปีงบประมาณ 256๔

๔. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA

นายบุ ญถิ่น มหาสาโร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 ได้ประชุมคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ปข.2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ และประชมเตรี ย มความพร้ อ ม วางแผน พิ จ ารณาเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น
ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสส านั ก งานฯ เพื่ อ เตรี ย มการเข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
การดาเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา (ITA)ประจาปี งบประมาณ 256๔ โดยวิเ คราะจากผลการ
ดาเนินการจากปีงบประมาณ 256๓ เพื่อหาแนวทางพัฒนาคะแนนในด้านต่าง สูงขึ้น

๕. กิจกรรมการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
20.
21.

นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ได้ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ ในการส่วนของการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment Online : OIT)

