
 

 

 

 



 

 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   รอบ ๖ เดือน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
(  ระหว่าง  ไตรมาส ๒  -   ไตรมาส  ๓  ) 

………….………………………….. 

ส่วนที่ ๑  รายละเอียดของโครงการ  

๑.๑ ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ITA 2021  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อบ.๑  นางสาริกา ชายผา นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม  

นางศศินิภา  อ าภาวงศ์ 
 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
                 ๑) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของบุคลากร ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
                 ๒) เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการด าเนิน งานของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (  ITA ) ให้สูงขั้นระดับ ๙๐  คะแนนขึ้นไป  
                 ๓) เพ่ือให้ได้มาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
  
           ๑.๔ เป้าหมาย 
                  ๑) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จ านวน ๘๕ คน 
                  ๒)  ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน  ๕๒  แห่ง  ( ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก) 
                   ๓) เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส ให้ความร่วมมือในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และยกระดับผลการ
ประเมิน ITA สูงขึ้น 
 
 
 
 



- ๒ - 
         ๑.๕ ความสอดคล้อง 

          ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐมีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป้าหมายระดับ
ประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 
                 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ การ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
ส่วนที่ ๒  การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
               การด าเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ มีผลการด าเนินการดังนี้ 
               ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เสนอขออนุมัติงบประมาณในกิจกรรมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท ด าเนินการตามโครงการดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑   เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร  และค่านิยมต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
จัดท าป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในบริเวณส านักงาน-โปสเตอร์รูปแบบต่างๆ-ป้ายประกาศ  
ป้ายสัญญาลักษณ์ Zero Corruption งบประมาณ   จ านวน   ๓๐,๐๐๐  บาท  

๑. ด าเนินจัดท าป้ายสัญญาลักษณ์ Zero Corruption  หน้าห้องประชุม  จ านวน  ๑  จุด 
 ๒. ป้ายแสดงรณรงค์ไม่ทนต่อการทุจริต และป้ายเขตสุจริต 
          ๓. การประกาศเจตจ านง   
    
   กิจกรรมที่ ๒   สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต งบประมาณจ านวน  ๕๘,๐๐๐  บาท    

การเสริมสร้างความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ 
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและเสริมสร้างความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 
๑๕ – ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑       
เป้าหมายบุคลากรส านักงานเขตทุกคนและผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๓๙  คน      
วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์  

๑. อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี บรรยายและให้ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่ดี  

๒. ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายและให้ความรู้ การเสริมสร้างความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

 
 
 
 



- ๓ - 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ  

ลดความความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมใจกัน 
พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สะอาดร่มรื่น เอื้อต่อการท างานและผู้มาติดต่อราชการ  ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเดือนมงคลของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ในวันที่ ๒๓  
กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ณ  ห้องท างานทุกกลุ่ม  และบริเวณรอบๆอาคารส านักงาน  

  กิจกรรมที่ ๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ITA  2021   งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑ จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัด ITA2021/แนวทางการประเมิน/รูปแบบ 
วิธีการประเมิน กระบวนการจัดท าเอกสารสรุปรายงานเผยแพร่เป้าบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน 
มอบนโนยายการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ด าเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมราชธานี  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
ใช้งบประมาณ ด าเนินการ  ๑๓,๑๐๐  บาท 
                            ๔.๒สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนารูปแบบสรุปเอกสารและกระบวนการและการน าเข้าข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์  ( อยู่ระหว่างด าเนินการ ) 
                ๔.๓ พัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่  ( อยู่ระหว่างด าเนินการ ) 
 
 
ส่วนที่ ๓  สรุปปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 
๑. ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ 

เป็นพื้นที่สีแดงควบคุม และประกอบการท างาน อยู่กับบ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท างาน ๑๐%  และ ๕๐% 
ปัญหาการท างานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ตรงกัน ท าให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามก าหนด  สถานศึกษาเปิดไม่เป็นไปตาม
ก าหนด  และผลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ ๓ ห้วงระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ท าให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนได้ต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีก าหนด การสรุปข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ตามตัวช้ีวัด  O1  -  O 43  ไม่สามรถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา หรือเสร็จแบบไม่มีคุณภาพ ขาดการสื่อสารที่
สร้างความเข้าใจกัน สืบเนื่องจากท างานอยู่บ้าน 
         

   ๒. ข้อเสนอแนะ 
   ๒.๑ ลดตัวช้ีวัดการประเมินให้ง่าย  และน้อยลง 
   ๒.๒ ขยายเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทั่วประเทศจะลดลง และกลับมาปฏิบัติงานอย่างปกติ  หรือหยุดการประเมินไปจนกว่าเหตุการณ์การระบาดจะเป็นปกติ 
ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
   ๒.๓ ให้บุคลากรทุกคนได้รับวัคซีนครบตามจ านวน เพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
   
  
 



-๔- 
 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจ านงของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 
ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ITA  2021  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนนิการประเมิน 
ITA 2021 ด้วยระบบออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตฯ  และตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( ตอบ IIT) 
 

 
 

               
 
 
 
 
 



-๗- 
ภาพกิจกรรม  สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและเสริมสร้างความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วม 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔    ณ     ห้องประชุมราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑    บุคลากรส านักงานเขต  และ     ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 
 

 
 

 
 



-๘- 
 

 
วิทยากรจาก ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
                        

วิทยากรจาก ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 



-๙- 
 

 
 
 

 
 

 



-๑๐- 
 
ภาพกิจกรรม   ป้ายประชาสัมพันธ์  รณรงค์ของบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

 
 
 

         
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 
โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและ 
                               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                               ออนไลน์  ITA 2021  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แผนงาน  ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อบ.๑  นางสาริกา  ชายผา  นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม  
                             นางศศินิภา  อ าภาวงศ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  –   กันยายน ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   ประเด็นยุทธศาสตร์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามาตรฐาน มีทักษะ 
   การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้  
   อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบ (V) การสร้างการรับรู้  
ปัจจัย (F)  นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตุผล 

  ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเก่ียวกับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารที่
ไม่มี คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดข้ึนอย่างมากมาย เกิดให้เกิด ผลกระทบ
และความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจ า 
ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงานเขตพ้ืนที่การ  
ศึกษา และให้มีการจัดระบบ ตามผลที่ได้รับจากการประเมิน ทั้งนี้เพ่ือให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้า
รับการประเมินทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  พร้อมทั้งน าข้อมูลผลการประเมิน 
ไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของ ประเทศในภาพรวมรวมอีกด้วย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอุบลราชธานี เขต 1 เห็นความเห็นความ ส าคัญของโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงมีการ
จัดโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินด้านคุณธรรม  และความโปร่งใส ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เพ่ือยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีผลคะแนน ๘๕ ขึ้นไป  

 



2. วัตถุประสงค์ 
        ๒.๑ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
บุคลากร ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563  
        ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการด าเนิน งานของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ให้สูงขั้นระดับ 85 คะแนนขึ้นไป  
        ๒.๓ เพ่ือให้ได้มาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
                  ๓.๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ทุกคน จ านวน 
๙๐  คน  ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการประเมิน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามตัวชี้วัด และเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                  ๓.๑.๒  ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานให้เข้าถึงข้อมูลการให้บริการทุกกลุ่ม 

         3.2 ด้านคุณภาพ 

  ๓.๒.๑ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานท างานภาครัฐของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม ศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คะแนนเพิ่มข้ึน จาก ๙๐.๔๘  คะแนน เป็น ๙๕.๐๐ คะแนนขึ้นไป  
                     ๓.๒.๒ เว็บไซต์ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ผู้ใช้บริการสามารถ 
ค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

กิจกรรมที่ 1  
-เสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กร  และค่านิยมต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบ 
- ประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารในการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
-จัดท าป้ายรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตในบริเวณ
ส านักงาน/โปสเตอร์รูปแบบ
ต่างๆ 
- กิจกรรมเชิงสัญญาลักษณ์
การเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๑๐ น. 
-ป้ายประกาศ ป้ายสัญญา
ลักษณ์ Zero Corruption 
 
 

ผู้อ านวยการ สพป.
อบ.๑ 
รองผอ สพป.อบ.๑. 
และเจ้าหน้าที่ทุกคน 
จ านวน  ๘๕  คน 

  / / กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
ด าเนินการแล้ว 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

กิจกรรมที่ ๒ 
-  สร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 
เสริมสร้างความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2564 
กิจกรรมที่ ๓ 
-กิจกรรมสร้างจิตส านึก
สาธารณะส่งเสริมกิจกรรม
ท าความดี เพ่ือสาธารณะ 
ลดความความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนยึดหลัก
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
กิจกรรมที่ ๔ 
-การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ 
 ITA  2021 
-จัดประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจตัวชี้วัด 
ITA2021/แนวทางการ
ประเมิน/รูปแบบวิธีการ
ประเมิน 
- สร้างความรู้ความเข้าใจ 
พัฒนารูปแบบสรุปเอกสาร
และกระบวนการและการ
น าเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
-พัฒนาเว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
-บุคลากรส านักงาน
เขต จ านวน 8๐คน 
 
 
 

  / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาครูฯ 
ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ 
 
ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
ด าเนินการแล้ว 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

 

 



5. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) 

กิจกรรม/รายการ ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

กิจกรรมที่ 1  
เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร  และ
ค่านิยมต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
จัดท าป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตใน
บริเวณส านักงาน 
-โปสเตอร์รูปแบบต่างๆ 
-ป้ายประกาศ ป้ายสัญญาลักษณ์ Zero 
Corruption 

 
 

 
 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒  
-  สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต เสริมสร้างความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

 
๔๕,๐๐๐ 

 
 

   
๔๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓  
-กิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะส่งเสริม
กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ ลดความ
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนยึดหลักความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

   
๑๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔  
--การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ 
 ITA  2021 
-จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัด 
ITA2021/แนวทางการประเมิน/รูปแบบ
วิธีการประเมิน 
- สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนารูปแบบ
สรุปเอกสารและกระบวนการและการ
น าเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
-พัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 

 
 

   
๖๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น     ๑๕๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการและปรับงบประมาณตามความเหมาะสมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คงเหลืองบประมาณ  รอการเบิกจ่าย   จ านวน   ๓๓,๕๐๐  บาท  (ข้อมูล  ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 



6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ วิธีการวัด เครื่องมือ 
6.1 ร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความเข้าใจการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบร่วมกิจกรรมเชิง
สัญญาลักษณ์ 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

6.2 ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่มีความรู้ความ
เข้าใจการประเมินITA ร่วมพัฒนา
ค่าการประเมิน ITA 2021 สูงขึ้น 

ประเมินผล แบบติดตามการท าแผนงาน
โครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ๗.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสการ
ด าเนินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ระดับ ๙๐.๐๐ คะแนนขึ้นไป 
      ๗.๒ ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีภาพลักษณ์ที่ดี ผู้มาติดต่อราชการเกิดความ
เชื่อมั่นใน กระบวนการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
      
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย 

         ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วม 
กิจกรรมและ ให้ความร่วมมือ ตามวันที่ก าหนด ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑ ให้ความร่วมมือ ทุกกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๙๐  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


