
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการด าเนินการป้องกนัการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ  การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบรูณ์ เขต 3 และยกระดบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สงูข้ึน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ  และคณะ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน  200,000   บาท   

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. กิจกรรมสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.1 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบรหิารงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ โดยด าเนินการ 

ประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางที่หลากหลาย เช่น  ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทกุแห่ง 
ทั้ง 225 เขต , น าประกาศคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pbn3.go.th  ดังนี ้

(1) ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์  เขต ๓  เรื่อง เจตจ านงสุจริต 
ในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต ๓ ประกาศ  ณ วันที่  15  มกราคม  
พ.ศ.  2563  ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ 

      (2) ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 

2. กิจกรรมบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส   
(1) ภายในหน่วยงาน ระหว่างบุคลากรทุกคนทกุต าแหน่ง กบัผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ในวันที่  11  มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   

(2) ภายนอกหน่วยงาน  ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาทกุคน กับผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน 22 
ศูนย์  ในวันที่  22  มิถุนายน  2563 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าในสังกัด หลักสูตร “การบรหิารจัดการ 

ภาวะวิกฤต และการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรมจริยธรรม”  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันพฤหัสบดทีี่  
20 สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3  ผู้เข้า
รับการอบรม คือ ลูกจ้างประจ าในสงักัดทีป่ฏิบัติงานในส านักงานฯ และปฏิบัตงิานในสถานศึกษาทุกคน จ านวน  62 
คน 
 

http://www.pbn3.go.th/


 
กิจกรรมท่ี 2  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  

1)  กิจกรรมปรบัปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมลูการประเมิน (ITA Online) 
 ประชุมคณะท างานและผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัดการประเมิน วิเคราะหจ์ุดด้อยผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562  เพื่อปรับปรงุแก้ไขและพฒันาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2)  กิจกรรมการพฒันาเว็บไซตห์น่วยงานเพือ่รองรบัการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ 

ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
 ประชุมคณะท างานเพื่อพฒันาเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 3 ให้มีความทันสมัย สวยงาม เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย และสะดวกยิ่งข้ึน  ในระหว่างวันที่  18 – 19  มิถุนายน  
2563  ณ ห้องประชุมบึงสามพัน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีคณะท างานร่วมประชุมและปฏิบัติงาน จ านวน  10 คน 

3) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาออนไลน ์

ประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน (IIT)  แก่บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และตอบแบบวัดการรับรู้โดย
อิสระ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 65 คน ในวันที่ 11 มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบรุี สพป.เพชรบรูณ์ 
เขต 3  และจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT)   ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และผู้รบัผิดชอบเข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน 90 คน ในวันที่  22  มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบรุี  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

กิจกรรมท่ี 3  สรา้งการรับรู้การด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
         จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทจุริต  จ านวน 
43 ป้าย เพื่อมอบให้กบัโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด โรงเรียนละ 1 ป้าย 

กิจกรรมท่ี 4  จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด เพือ่ปลูกจิตส านึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานใหเ้กิดผลอย่างเป็นรปูธรรม และไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ
ขยายผลการด าเนินงานสูส่ถานศึกษา  

กิจกรรมท่ี 5  สรุปและรายงาน  

 
 (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน 
         (  นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ ) 

            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมบันทึกขอ้ตกลงในการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
บุคลากรใน สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 

วันที่  11  มิถุนายน  2563 
ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

        
 

        
 

        
 

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

ผ่านระบบ VDO Conference 
วันท่ี  22  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมหนองไผ่  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

 

    

 

 

 



ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการในสังกัด จ านวน 22 ศูนย์ฯ 
อ าเภอหนองไผ่ 

1. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม 

  

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย 

   

3.  ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่ 

    

 



4. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี 

    

5. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง 

   

6. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา 

         

         

 



7. ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร 

   

อ าเภอศรีเทพ 

8. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม 

   

9. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย 

    

 

 



  10.ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง 

     

  11. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น 

     

อ าเภอวิเชียรบุรี 

12. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง 

   

 

 



13. ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ 

      

14. ศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม 

   

15. ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ าหยด 

   

 

 



16. ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย 

    

17. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง 

   

18. ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ าร้อนยางสาว 

    

 

 



บึงสามพัน 

19. ศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง 

    

20. ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง 

     

21. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว 

    

 

 



   22. ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมอทอดซับไม้แดง 

  

 

 

 



กิจกรรมท่ี 2  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



กิจกรรมท่ี 3  สรา้งการรับรู้การด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกดั ร่วมต้านทุจรติ 

   

   

    



    

    

    

     



    

 

    

      



      

      

 

 

 



     

 

      

 

 



 

        

 

         

 
 



ชื่อโครงการ  การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบรูณ์ เขต 3 และยกระดบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สงูข้ึน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ  และคณะ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ  จ านวน  43,000   บาท   

ด าเนินกิจกรรม  

1. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อรองรบัการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ     
ให้ความรู้และพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสงักัด จ านวน 43 โรงเรียนๆ ละ 2 คน 
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online จ านวน 1 คน  และผู้มีความสามารถด้าน ICT จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น  
86 คน ระหว่างวันที่  9-10  สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบรุี  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   

2. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ก าหนดกรอบระยะเวลา/ปฏิทินปฏิบัติงาน เพือ่ใหส้ถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ด าเนินการ  และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3  ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน ใน
ระหว่างวันที่  17-18  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมบงึสามพัน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  เพื่อตรวจและให้
คะแนนการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะของสถานศึกษา และผู้รบัผิดชอบด าเนินการประมวลผล เพื่อจัดประกาศผลการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  

สรุปและรายงาน  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้ด าเนินการประกาศผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)   ปรากฏผล  ดังนี้ 

คะแนน ระดับ จ านวน (ร.ร.) 
95 - 100 AA 4 

85 – 94.99 A 19 
75 – 84.99 B 19 
65 – 74.99 C 1 
55 – 64.99 D - 
50 – 54.99 E - 
0 – 49.99 F - 

            

 (ลงช่ือ)....................................................ผูร้ายงาน 
         (  นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ ) 

            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ 



กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา 

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันท่ี  9 – 10  สิงหาคม  2563 
ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 
 

       
 
 

       
 
 

       

 
 



รายงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรมตามแผน ใช้ไป คงเหลือ วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 
โครงการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และยกระดับการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สูงขึ้น(อ านวยการ/ปาริชาติ) งบจัดสรร จ านวน 200,000 บาท 
และจัดสรรเพิ่มเติม  43,000 บาท 

133,299 
(ไม่รวมที่
จัดสรรให้
โรงเรียน) 

9,201    

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    1. กิจกรรมสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.1 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางที่หลากหลาย เช่น  ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกแห่ง ทั้ง 225 เขต , น าประกาศคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.pbn3.go.th  ดังน้ี 

(1) ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓   
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประกาศ  
ณ วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2563  ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ 

(2) ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 
2. กิจกรรมบันทกึข้อตกลง (MOU) ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส   

(1) ภายในหน่วยงาน ระหว่างบุคลากรทุกคนทุกต าแหน่ง กับผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ในวันที่  11  มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   

(2) ภายนอกหน่วยงาน  ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน กับผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
จ านวน 22 ศูนย์  ในวันที่  22  มิถุนายน  2563 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรมจรยิธรรม 
           จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าในสังกัด หลักสูตร “การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต และการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรมจริยธรรม”  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวัน
พฤหัสบดีที่  20 สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

http://www.pbn3.go.th/


โครงการ/กิจกรรมตามแผน ใช้ไป คงเหลือ วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 

เพชรบูรณ์ เขต 3      ผู้เข้ารับการอบรม คือ ลูกจ้างประจ าในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส านักงานฯ และปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาทุกคน จ านวน  62 คน 
ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในสังกัด และต่างสังกัด  รับทราบเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการมีส่วนร่วมต้านทุจริตทุกรูปแบบ 

กิจกรรมที่ 2  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (ITA Online) 

  1) กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลการประเมิน  
(ITA Online) ประชุมคณะท างานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมิน วิเคราะห์จุดด้อยผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2562  เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2)  กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อรองรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประชุม
คณะท างานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้มีความทันสมัย 
สวยงาม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น  ในระหว่างวันที่  18 – 19  มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุม
บึงสามพัน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีคณะท างานร่วมประชุมและปฏิบัติงาน จ านวน  10 คน 

3) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  แก่บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
และตอบแบบวัดการรับรู้โดยอิสระ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 65 คน ในวันที่ 11 มิถุนายน  2563  ณ ห้อง
ประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  และจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 90 คน ในวันที่  22  มิถุนายน  
2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

4) จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด เพื่อ 



โครงการ/กิจกรรมตามแผน ใช้ไป คงเหลือ วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 
ปลูกจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริต และค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขยายผลการด าเนินงานสู่สถานศึกษา  และด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลการประเมิน (ITA Online)  
ครบถ้วนตรงตามตัวชี้วัดการประเมิน 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความทันสมัย สวยงาม เข้าถึง 
ข้อมูลได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น   

3. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้บริหาร 
สถานศึกษา ข้าราชการครู รับรู้ และมีความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ได้
ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด  มีการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริต  
และค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  และด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ปรากฏผลการประเมิน  คือ สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ AA จ านวน 4 แห่งคิดเป็นร้อยละ 9.31 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A 
จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.19 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 44.19 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.33 

กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้การด าเนินงานในดา้นการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต 

  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  จ านวน 43 
ป้าย เพื่อมอบให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด โรงเรียนละ 1 ป้าย 
ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปรับรู้ 
และร่วมต้านการทุจริต 

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงาน    



โครงการ/กิจกรรมตามแผน ใช้ไป คงเหลือ วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมเพ่ิมเติม การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ ายุคใหม่ หัวใจนักบริการ 
หลักสูตร “การบริการจัดการภาวะวิกฤต และการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรม
จริยธรรม”  

  วิธีการด าเนินงาน 
1. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง และก าหนดการด าเนินกิจกรรมในวันที่  20  สิงหาคม   

2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
2. แจ้งและส ารวจลูกจ้างประจ า/บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  มีบุคลากรเข้ารับการ 

อบรมจ านวนทั้งสิ้น  67  คน 
3. แต่งตั้งคณะท างาน ตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 467/2563  สั่ง ณ  

วันที่  3  สิงหาคม  2563 
4. ประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการ 
5. ติดต่อประสานงานวิทยากร โดยกราบนมัสการ เชิญพระธรรมวิทย์  ฐานธฺมโม   

ประธานส านักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี  ต.วัดธาตุ  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย เป็น     พระวิทยากรให้
ความรู้ 

6. จัดเตรียมสถานที่ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
7. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า หลักสูตร “การบริหารจัดการ 

ภาวะวิกฤต และการป้องกันการทุจริตด้วยคุณธรรมจริยธรรม” ในวันที่  20  สิงหาคม  2563 ณ ห้อง
ประชุมวิเชียรบุรี  โดยมีนายสมหมาย  ถาวรกูล  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี
เปิดและบรรยายพิเศษ  และมีพระอาจารย์ธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม  ประธานส านักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี  จ.
หนองคาย เป็นพระวิทยากรให้ความรู้    

8. สรุปรายงานผลการจัดอบรม 
ผลการด าเนินงาน 
1) ลูกจ้างประจ าและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์      เขต 3 ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2)ลูกจ้างประจ าและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 3 มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีความสุข 
 



โครงการ/กิจกรรมตามแผน ใช้ไป คงเหลือ วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมเพิ่มเติม 
กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 

   
วิธีการด าเนินงาน 

1. แจ้งรายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และส ารวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ โรงเรียน 
คุณภาพประจ าต าบล ร.ร.ละ 2 ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online จ านวน 1 คน  และผู้มี
ความสามารถด้าน ICT จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น  86 คน 

2. แต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะท างาน ตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 457/2563  สั่ง ณ  
วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และเชิญคณะกรรมการ/คณะท างาน ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนและ
มอบหมายภารกิจในวันที่  3  สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมบึงสามพัน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา ในโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบลในสังกัด จ านวน 43 โรงเรียนๆ ละ 2 คน ระหว่างวันที่  9-10  สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุม
วิเชียรบุรี  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  โดยมีนายสมหมาย  ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  เป็น
ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  
ผลการด าเนินงาน 
     โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด  จ านวน 43 โรงเรียน  มีเว็บไซต์รองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ตามตัวชี้วัดที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ทุกโรงเรียน  และผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ  สามารถ
ด าเนินการประเมินฯ ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 



 
 
 
 
 
 




