
 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขต 
                    พ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
                    สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มทีร่ับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    3.1 นายระนิต   ณ พัทลุง 
    3.2 นางยุพดี  คลาดนาน 
    3.3 นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 
    3.4 นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ 

6. งบประมาณ  จ านวน  ...........................................  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากส านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากส านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ   สพฐ. ร่วมกับ ปปช. 
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ปี  
                      2563 ทางเว็บไซต์  ข้อ O1-O43                    งบประมาณ          3,900.- บาท 
    กิจกรรมที่ 2    ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
                        (ITA Online)                                        งบประมาณ        114,700.- บาท 
                       2.1 ประชมุ work shop คณะท างานวางระบบ ITA Online ให้กับโรงเรียนคุณภาพ 
                             ประจ าต าบล  42 โรง  จ านวน  10 คน  2  วัน      
                       2.2  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  ITA Online ของสถานศึกษา  ให้โรงเรียน 
                              คุณภาพประจ าต าบล 42 โรง 
                              2.2.1 ประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA    จ านวน 1 วัน 
                              2.2.2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA 1 คนและครูธุรการหรือผู้รับผิดชอบ 
                                            งานด้าน ICT  จ านวน 2  วนั 
 
8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้บริหารและบุคลากรทางการ 

  ศึกษา จ านวน 60 คน 
- ผู้บริหารและครู โรงเรียนคุณภาพ 
  ประจ าต าบล 42 โรง  

-ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ปี 2563 ได้
88.11 
- มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ให้กับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 42 โรง  

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-กันยายน  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1  
  2. โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

 
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้ า ห ม าย อ ย่ า ง ไร  ห รื อ ไม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1)  จัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์โดย
การ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 

รับการประเมินผ่านระบบ ITA 
Online มีการด าเนินงาน 3 ช่วง
การประเมิน 
1. ช่วงเตรียมการประเมิน ชี้แจง
กรอบการประเมิน น าเข้าข้อมูล 

บรรลุ      - ทั้ง สพป.ตรัง เขต 
1 และโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 42 โรง 
ได้รับการประเมิน 
3 ช่องทาง 
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9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้ า ห ม าย อ ย่ า ง ไร  ห รื อ ไม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 รับการประเมินผ่านระบบ ITA 
Online มีการด าเนินงาน 3 ช่วง
การประเมิน 
1. ช่วงเตรียมการประเมิน ชี้แจง
กรอบการประเมิน น าเข้าข้อมูล 
2. ช่วงด าเนินการประเมิน ตอบ 
    แบบ IIT,EIT และตอบแบบ  
    OIT  
3. ชว่งสรุปผลการประเมินตรวจให้ 
     คะแนนและข้อเสนอแนะ 

บรรลุ      - 1) ตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
2) ตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 
3) ตอบแบบ
ส ารวจ OIT  

 
 

10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 

เข้ารับการประเมิน  รณรงค์
และเสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กร ขยายผล ปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มี
การด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

บรรลุ - -ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA)  ปี 2563 
ได้ 88.11 
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11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    
 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 สพฐ. และ ป.ป.ช.  242,000.- 103,000.-  
    
    
    
    
    
    

คงเหลือ 139,000.-  
 
     
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการด าเนินงานที่เกิด
ปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………-……………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………. 
................................. - ………………………………………….. 
........................................................................................ 
.......................................................................................  

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       13.1 บุคลากร สพป.ตรัง เขต 1 ร้อยละ 100 มีคุณธรรม มีความสุข มีคุณภาพและมีคุณธรรมเชิงประจักษ์ 
       13.2 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
              ในการปราบปรามการทุจริต 
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14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1    - 
    14.2    -   
15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 
ลงช่ือ …………กุหลาบ   …………………..  ผู้รายงาน 

                 (นางสาวกุหลาบ  เฟ่ืองไพบูลย์)  
 
ลงช่ือ.................ยุพดี...........................  ผู้อำนวยการกลุ่ม   
              (นางยุพดี  คลาดนาน)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร 1 คน และครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA 1 คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่  13  กันยายน 2563 นายระนิต ณ พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ITA Online        ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 42  โรงเรียน  
 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้รับผิดชอบ งานด้าน ITA สถานศึกษา และครูธุรการ หรือครูผู้รับผิดชอบ
งานด้าน ICT    ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  


