
แบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

๑. ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

2. ช่ือโครงการ/ กจิกรรม เสริมสร้างและพฒันาระบบป้องกนัและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หนว่ยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)...........-.................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 

และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  

23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมิน ตามที่ส านักงาน ปปช.ก าหนด จาก
ความส าคัญน้ี ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 -
2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและ 

ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯโดยในระยะแรก (พ.ศ.2560-2565) ก าหนดค่าเป้าหมายโดยให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

เพื่อสนองต่อนโยบาย และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต และจากปัญหาการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อส่วนรวมของประเทศ ส่งผลให้คะแนนระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย อยู่ในระดับต่ า กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท าโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ขึ้น 
โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลกร หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา  และน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อผลักดันไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” พร้อมกับยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้
สูงขึ้น  

5. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการน านโยบาย ต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๒. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

    ๓.   เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรม“คุณธรรมองค์กร” 

    4.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)*  
 เชิงปริมาณ  

1. จ านวนผู้เข้ารับการฝกึอบรมเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดร้อยละ 90 ข้ึนไป 

2. หน่วยงานมีการจัดท าประมวลจริยธรรมและแผนบริหารความเสี่ยงเพือ่ป้องกันการทจุริต 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีการจัดกจิกรรมตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด 

4. ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ร้อยละ 90 ข้ึนไป 



เชิงคุณภาพ  

๑. ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้รหิารสถานศึกษา บุคลากรทางศึกษา มีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สจุริต 

๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต บรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมก้าวสูส่ านักงานคุณธรรม ความโปร่งใส  
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)        

    กิจกรรมที่ 1. จัดท าแผนขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ศธจ.ภูเก็ต 

   วิธีด าเนินการ จัดประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมจัดท าแผนฯ (บุคลากร ศธจ.ภูเก็ต)  

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงฯและแนวทางการบริหารจัดการส านักงานคุณธรรม ความ
โปรง่ใส 

  จัดประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมจัดท าแผนฯ (บุคลากร ศธจ.ภูเก็ต) 

 กิจกรรมที่ 5 สร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในรูปแบบ “ศธจ.ภูเก็ต จิตอาสา” สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน 
เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต 

  วิธีด าเนินการ บุคลากร ศธจ.ภูเก็ต ร่วมเดินทางสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลมิพระเกียรติ 70 
พรรษา  ณ ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

***หมายเหตุ ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ  อยู่ระหว่างด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2565 – สิงหาคม 2565 

9. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ที่เกิดข้ึนจรงิ) ส าหรบักจิกรรมที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม 
 9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดข้ึนจรงิ) กิจกรรมที่ 1 และ 3  มีบุคลากรเข้าร่วม รอ้ยละ 95 , กิจกรรมที่ 5 ร่วมกัน
สร้างฝายฯ งานสร้างฝายเสร็จเพิ่มประมาณร้อยละ 30 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดข้ึนจริง) บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีจิตส านึก มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน , ศธจ.ภูเก็ตสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมที่ดีแก่
องค์กร 

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ านวน ............45,600......... บาท 
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ านวน ............11,600......... บาท 

๑1. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อปุสรรค การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
11.2 ข้อเสนอแนะ ...................-........................................................................................................... .............. 

12. ผู้รายงาน ส.ต.ต.หญิง กญัญารัตน์ บุญรัตน์   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      โทรศัพท์ 076211428 ต่อ 14  โทรสาร 076211428 ต่อ 11 E-mail: kun.yom2515@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

 

 



                                                              ภาพกิจกรรม 


