
รายผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 



 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

   โครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.ชลบุรี เขต 2    
   โครงการ งบจาก สพฐ.  
  โครงการ งบอ่ืน (โปรดระบุ)……………………………..  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงาน 

                 เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
สนองนโยบายที ่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ลักษณะโครงการ     ใหม่    ต่อเนื่อง      แก้ปัญหา/ ปรับปรุง      พัฒนา        นโยบาย  

วัตถุประสงค์โครงการ    
1. เพ่ือพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
3. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต และสามารถ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ระยะเวลาดำเนินการ     เมษายน - กันยายน  2562 

วิธีการจัดกิจกรรม    ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม        

 1. วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ

แผนปฏิบัติการฯ ประชุมปฎิบัติการจัดทำแผน และเสนอขอความเห็นชอบแผนต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติการฯ และงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐาน โดยได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 260,000 บาท 

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม       

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทน      

ต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม ดังนี้  

    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์/ กำหนดนโยบายผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

    กิจกรรมที่ 2 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

 

 



 

 

    กิจกรรมที่ 3 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

    กิจกรรมที่ 4 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 

    กิจกรรมที่ 5 โครงการกำหนดมาตรการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

    กิจกรรมที่ 6 โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     กิจกรรมที่ 8 โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชน 

     กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต  

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  

งบประมาณ    จำนวน 260,000 บาท   ใช้ไป  258,015 บาท   คงเหลือ 1,985 บาท  

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม    
ด้านปริมาณ  

1) บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 59 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 112 คน 
รวมทั้งสิ้น 171 คน ได้รับการพัฒนาตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน              
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

ด้านคุณภาพ      
1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เท่ากับ 94.18           
อยู่ในระดับ A (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.58 จากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเท่ากับ 91.60)  
 2) บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมและการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต              

เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต และสามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ   
 - 
 

5. แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หรือต่อยอด 

 -  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. แนบรูปภาพกิจกรรม  3-5 ภาพ  (ถ้ามี)   

   

   
กิจกรรมการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และกล่าวคำปฎิญญาเขตสจุริต เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
พฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน 

ตามโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 

   
กิจกรรมการประชมุการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กจิกรรมขับเคลือ่นหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562   

ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 

 



 

 

 

   

กิจกรรมประชมุขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศกึษา" ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 

 

   

    
กิจกรรมการประชมุเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์              
โครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ. ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

   
กิจกรรมการประชมุเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" เพ่ือให้บุคลากรในสำนกังานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562         
(ITA Online 2019) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ต๊ันวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 

 

   

   

กิจกรรมโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กจิกรรมประชมุเชิงปฏบิัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อน และการติดตาม
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและข้อคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ต๊ันวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 

 



 
 
 

   
 

    
กิจกรรมโครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน          

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) “กจิกรรมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว       
และผลประโยชนส์่วนรวม และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"      
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562          

ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบรีุ เขต 2 

 

    

กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการสร้างเครือข่ายความซ่ือสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 2 กับสำนักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2                         

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

      

   

กิจกรรมโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต ได้แก่ กิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิตอาสา ทำดีถวายในหลวง กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมทำบุญวันพระ       

 

 



 

 

 

     

     

   

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชนส์่วนตัว             

และผลประโยชนส์่วนรวม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปราม    

การทุจริตแห่งชาติ  สำนักงาน ป.ป.ช. และหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง                                 

สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร  

 

      (ลงชื่อ )  อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวอรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล) 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 
 






