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บทสรุป 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไดร้ับการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านและการไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงานด้วย
การให้ความรู้ จัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป้าหมายของการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดโดยมีระยะเวลาในการ
ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยความ
ร่วมมือกันของทุกฝ่าย และส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ มีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และพร้อมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ความสำคัญของ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

(บาท) 
ขอบเขต 

(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

1.  การประกาศ
เจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีธรรมาภิบาล 
การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานและการ
ประกาศปฏิญญาเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

ประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ
กำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1. เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธา
ในการบริหารของ 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้แก่ 
ข้าราชการในสังกัด 
และประชาชน
โดยทั่วไป 
2. เพื่อให้บุคลากร
ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของ
รัฐบาล นโยบาย
กระทรวงในการ
ส่งเสริมการ
ต่อต้าน การทุจริต 

- เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ คณะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จำนวน  
1500 คน และ
ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบถึงเจตจำนง
สุจริตในการ
บริหารงานของผู้
อำนวยสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

1. ประกาศเจตจำนงการ
สุจริตในการบริหารงาน
ของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
ดำเนินการดังนี้ 
1.1 จัดทำประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2 
จำนวน 2 ภาษา 
 

ผลผลิต 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
และประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้รับทราบถึง
เจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ว่า
จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี   
ธรรมาภิบาล 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ความสำคัญของ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

     เชิงคุณภาพ 
บุคลากรใน สพป.
สมุทรปราการ เขต 2 
มีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในการบริหาร 
งานด้วยความสุจริต
ของผู้บริหารงานของ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
ระยะเวลา 
มกราคม – มิถุนายน 

1.2  นำประกาศ
เจตจำนงสุจริต เผยแพร่
ทางเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
1.3 ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
ประกาศเจตจำนงในการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ อย่างมีธรรมา  
ภิบาลในการประชุมฝ่าย
บริหารสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  

ผลลัพธ์  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
และประชาชนทั่วไปมี
ความเชื่อมั่นศรัทธาใน
การบริหาร งานด้วย
ความสุจริตของผู้
บริหารงานของ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ซ่ึง
เป็นแบบอย่างให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ความสำคัญของ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

2 การพัฒนาการ
ดำเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 
 

พัฒนาและยกระดับ
การทำงานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1. เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินการ
ตามเกณฑ์
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 
2. เพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 
2 

8,500 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มี
เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ มีความ
ครบถ้วนถูกต้องทุกข้อ
คำถาม  
เชิงคุณภาพ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
สามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินการคุณธรรม 
จริยธรรมของเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1. ประชุมคณะ 
กรรมการวิเคราะห์การ
ดำเนินการตามเกณฑ์
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินการตามเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการตามเกณฑ์
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

ผลผลิต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
สามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ได้
ครบทุกกิจกรรมและ
สามารถรายงานผลการ
ดำเนินงานตามเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้
ครบทุกข้อคำถาม  
ผลลัพพ์ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มี
ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสอยู่ใน
ระดับสูงมาก ได้คะแนน 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ความสำคัญของ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

     อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2 
เป็นไปอย่างมีธรรมา      
ภิบาล 
ระยะเวลา 
มกราคม – กันยายน  
2563 

โดยแต่งตั้งผู้กำกับดูแล
และผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ข้อคำถาม 
4.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการตามเกณฑ์
คุณธรรมและความ
โปร่งใส เพ่ือชี้แจงเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
5. ติดตามการ
ดำเนินการตามเกณฑ์
คุณธรรมและความ
โปร่งใส เพ่ือ
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค ในแต่ละข้อ
คำถาม 
7. จัดทำข้อมูลผู้ประเมิน
แบบสำรวจภายในและ
และผู้ประเมินภายนอก 

94.82 ได้คะแนนเป็น
ลำดับที่ 38 ของ
ประเทศ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ความสำคัญของ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

3 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทำงาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
 

สร้างการรับรู้เกี ่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ และการ
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

สร้างสื่อประชา 
สัมพันธ์แนว 
สร้างสรรค์เพ่ือให้
เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้าน 
การทุจริต 
 

45,050 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
จัดทำป้ายสัญลักษณ์ 
สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
  

ขออนุมัติจัดทำ 
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
- โรลอัพขนาด 3 x 2 
เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจริต Zero 
Corruption” 
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.
Zero Corruption” 
 

ผลผลิต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
ดำเนินกิจกรรมป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
ผลลัพพ์ 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าในการต่อต้าน
การทุจริต 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ความสำคัญของ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

4.  โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
องค์กร ให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

1. เพื่อปลูกผัง
คุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ข้าราชการในสังกัด 
2. เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้ง
ต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร 

146,450 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ บุคลากร
สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
จำนวน 55 คน ได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 จำนวน 55 คน 
มีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 
ระยะเวลา 
กันยายน 2562 

1.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน 
"เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ชัน"  
1.1 ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
1.2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทำที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"  การสร้าง
ความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับข้าราชการ 

ผลผลิต 
บุคลากรสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
จำนวน 50 คน เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรในสังกัด  
ผลลัพธ์ 
บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้ปลอดจาก
การทุจริต และสร้างจิต
สำนัก และค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต  
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ความสำคัญของ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

  
 

     ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต  
 

รวม 200,000  
 
 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2  ประจำปีงบประมาณ 2563 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการตามแผนป้องกันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างในสังกัด ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ด้วยความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยมีจุดยืนร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการทุจริต
เกิดข้ึนในหน่วยงานแต่อย่างใด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาองค์กรสุจริต 
 

ร้อยละ 90 ของ
จำนวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุม 
มีความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

บุคลากรทุก
ระดับ 
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 
 
 

-     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี
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2. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล
บุคคลากรออนไลน์ 

ร้อยละ 90 ของ
จำนวนบุคลากรที่
เข้าร่วมการ
ประชุมมีความรู้
สามารถจัดทำ
ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามี
ฐานข้อมูล
บุคลากรในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

-    
 

       

3. พัฒนามาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน  

ร้อยละ 90 ของ
จำนวนบุคลากร
ยกระดับการ
ทำงานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาผ่าน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของ
เขตพ้ืนที่
การศึกษาเตรียม
ความพร้อมการ
ตอบแบบสำรวจ
เชิงประจักษ์และ
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
 

180,000           
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4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีในองค์กรและสาธารณชน
ให ้ เก ิดความเช ื ่อม ั ่น ใน
กระบวนการทำงานด้าน
ก า ร ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 90 ของ
จำนวนบุคลากร
รับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่
และการ
ดำเนินงานใน
ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมต่อต้าน
การทุจริต 

จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เขา้ถึงได้
ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการต่อต้าน
การทุจริต 

20,000           
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กิจกรรมที่ 1  

 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 
2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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กิจกรรมที่ 2  สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
และจัดทำป้าย Zero Corruption คน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต 

1. จดัท ำปำ้ยเขตสจุรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สายคล้องคอ Zero Corruption ให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ทุกคน 
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3. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรมที่ 3 

รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    
“ป้องกันการทุจริต” เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี 2563 

-------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนัก และสำนึกในความสุจริต ความเป็นชาติ
ไทย สามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทางการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่สังคมด้วยความเป็นปกติสุข เป็นพลเมืองดี
ของสังคม โดยยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันหลายมิติทั้งด้าน
การเมืองสังคม และการบริหารหากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ท่ีจะปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีการใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง 
และพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว    
จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตสุจริต) เพ่ือหามาตรการแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา นำมาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำนึก และ
เสริมสร้างจริยธรรมพร้อมปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สร้างองค์กรไม่

ทนต่อการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิต
สาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
           2. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
      3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
      4. เพ่ือให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างรู้เท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกลป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าหมายความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 
          1. ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร้อยละ 90 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ และผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐออนไลน์ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) 
     2. ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร้อยละ 90 สามารถยกระดับการทำงานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3. ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร้อยละ 90 มีความสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 
          เชิงคุณภาพ 
      1. บุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต 2มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
     2. บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล 
     3. สพป.สมุทรปราการ เขต 2 มีความพร้อมในการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์และปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
กิจกรรม/วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา/

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
- จัดประชุมเตรียมรับการประเมิน ITA 

ม.ค.- พ.ค. นางวาสนา  แจ่มเจริญ  

2 กิจกรรมที่ 2  
2.1 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการ
ดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

- จัดทำป้ายคล้องคอ  Zero Corruption เชิง
สัญลักษณ์ 

- จัดทำป้ายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- จัดทำป้ายเกี่ยวกับ Zero Corruption 

- จดัท ำสตกิเกอร ์ Zero Corruption 

ส.ค. - ก.ย. นางวาสนา  แจ่มเจริญ  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา/

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3  กิจกรรมที่ 3 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำท่ีถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
3.2 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
และผ่านการประเมิน 

ส.ค. - ก.ย.   

 
ส่วนที่ 2 
 งบประมาณในการดำเนินงาน 200,000  บาท 
 (กิจกรรมที่ 1-3)  
ระยะเวลาดำเนินการ 
  วันที่  21 - 22  กันยายน  2563 
  สถานที่ จังหวัดชลบุรี 
งบประมาณ 
  งบประมาณที่ได้รับ        200,000  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป     200,000  บาท 
งบประมาณคงเหลือ             -         บาท                               

ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินการ 
 เชิงปริมาณ 
      จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน  54  คน 
 เชิงคุณภาพ 

     บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
วิธีการประเมินผล โดยการตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ชาย จำนวน    9 คน 
 หญิง จำนวน 33 คน 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  34 คน 
 โรงเรียนสุจริต  จำนวน 8 คน 
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3. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ 
รายการ 
 

ค่าเฉลี่ย อันดับที่ หมายเหตุ 

1. ความเหมาะสมของสถานที่ตามโครงการ 4.81 1  

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.65 3  

3. เนื้อหาสาระท่ีได้รับจากโครงการ 4.55 5  

4. มีความเข้าถึงความสำคัญของกิจกรรม 4.52 6  

5. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 4.52 6  

6. สัดส่วนการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม 

4.52 6  

7. ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมไปใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 

4.52 6  

8. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.55 5  

9. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 4.61 4  

10. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการ 4.74 2  

 
จากตารางสรุปได้ว่า การดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริต ประจำปี 2563 มีดังนี ้
 - ความเหมาะสมของสถานที่ตามโครงการ (4.81) 

- มีความเหมาะสมของระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม (4.65) 
- เนื้อหาสาระที่ได้รับจากโครงการ (4.55) 

 - มีความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรม (4.52) 
- ภาพรวมของการจัดกิจกรรมมีความสมบูรณ์ครบถ้วน (4.52) 

 - สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม (4.52) 
- เนื้อหาสาระที่ได้รับจากโครงการ (4.52) 

 - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (4.55) 
 -  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรม (4.61) 
 -  มีความพึงพอใจต่อโครงการ  (4.74) 
 
 



22 
 
ผลการสรุปนี้เป็นการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ และนำมาแปลตามความหมายดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
ข้อเสนอแนะ 

- อยากให้มีกิจกรรมดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ 

- ควรจัดให้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขตอ่ืนๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป 

- จากการอบรมข้อกฎหมายต่างๆ สามารถนำมาใช้ขยายผลเพ่ือให้เกิดความสุจริตได้ 
   
4. ปัญหา/อุปสรรค 
     ไม่มี 
 

รายงานผลจากการศึกษาดูงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ชื่อผลงาน ( Best Practice ) การพัฒนาการศึกษา “ห้องเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนคุณภาพ” 
๑. เนื้อหาในการศึกษาดูงาน มีดังนี้ 
 ๑.๑) การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
 โดยให้แต่ละกลุ่มงานมีโครงงานของกลุ่มดังนี้   

- โครงงานคุณธรรม เรื่อง รู้รักสามัคคีทำดีเพ่ือชลบุรี 2 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
- โครงงานคุณธรรม เรื่อง อยู่เวรพร้อมเพรียงเคียงข้าง ชลบุรี 2 โดยกลุ่มอำนวยการ 
- โครงงานคุณธรรม เรื่อง รวมใจให้คุณ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- โครงงานคุณธรรม เรื่อง ถึงสว่างกลับมืด โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- โครงงานคุณธรรม เรื่อง บริการด้วยใจฉับไวด้วย IT กลุ่มนโยบาย และแผน 
- โครงงานคุณธรรม เรื่อง ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ กลุ่มบริหาร งานบุคคล 

 ๑.๒) Qs Model การพัฒนาการศึกษา “ห้องเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนคุณภาพ” การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือ “ห้องเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนคุณภาพ”  Qs Model ประกอบด้วยหลัก ดังนี้ 
 ๑) หัวใจของการพัฒนา คือ เป้าหมายหลักในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียน สภาพแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 ๒) ขบวนการขับเคลื่อน คือ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ที่มีลักษณะการปฏิบัติเป็นวงรอบของการ
พัฒนาประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ ๑. การวางแผนร่วมกัน Plan ๒. มุ่งม่ันพัฒนางาน Act ๓. นิเทศ
อาสาเชิงระบบ Observe ๔. ครบองค์ความรู้ เชิดชู ชื่นชม (Reflect) 
 ๓) ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการ และเครือข่าย 
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๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 ต่อตนเองได้แก่ 
 ๑). ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางวิธีการทำงานของกิจกรรมเขตสุจริต เขตอ่ืนๆในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
 ๒) ได้รับความรู้การทำโครงงานคุณธรรม บูรณาการทำงานร่วมกันกับการดำเนินงานเขตสุจริตต่อหน่วยงาน 
 3). ได้แนวคิดในการการดำเนินงานเขตสุจริต 
 4). ได้แนวทางในการสร้างโมเดลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๓. แนวทางในการนำความรู้ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปปรับใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๓.๑) ประชุมชี้แจง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน เสนอแนะแนวทางในการนำมาปรับใช้กับ
หน่วยงาน 
 ๓.๒) วางแผนการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติและติดตามผล รายงานผลสิ่งที่ได้ปฏิบัติ 
 
กลุ่ม นโยบายและแผน  
ชื่อผลงาน ( Best Practice ) บูรณาการการดำเนินงานภายในกลุ่ม 
๑. เนื้อหาในการศึกษาดูงาน มีดังนี้ 
 ๑.๑) การดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๒.๒) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 ต่อตนเองได้แก่ 
 ๑). ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางวิธีการทำงานของกิจกรรมเขตสุจริต เขตอ่ืนๆในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง 
 ๒) สามารถนำความรู้ประสบการณ์มาเป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี 
 ๑). ได้แนวคิดในการการดำเนินงานเขตสุจริต 
 ๒). ได้แนวทางในการ ติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๓. แนวทางในการนำความรู้ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปปรับใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๓.๑) บูรณาการสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน เสนอแนะแนวทางในการนำมาปรับใช้กับหน่วยงาน 
 ๓.๒) วางแผนการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติและติดตามผล รายงานผลสิ่งที่ได้ปฏิบัติ 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ชื่อผลงาน (Best Practice)   มาสว่างกลับมืด 

1.เนื้อหาของการศึกษาดูงาน ดังนี้ 
    1)งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    2)งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    3)การรายงานการรับนักเรียน 
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2.ประโยชน์จากการศึกษาดูงาน 
    ต่อตนเองได้แก่ 
   -การทำงานเป็นทีม/การอุทิศเวลากับทางราชการอย่างมาก 
    ต่อหน่วยงานได้แก่ 
   -ส่งผลสู่การบริการที่ดี / งานมีประสิทธิภาพ 
3.แนวทางในการนำความรู้ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปปรับใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  -เขตพ้ืนที่ควรจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดการเต็มใจ เต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

 
กลุ่มงาน กลุม่อำนวยการ  . 
ชื่อผลงาน (Best Practice).. “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” 

1. เนื้อหาของการศกึษาดูงาน มีดังน้ี 
 ศึกษาดงูาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒  ระหว่างวนัที่ 21-22 
กันยายน ๒๕๖3  สาระของการศกึษาดงูาน ได้แก่ การขบัเคลื่อนการดำเนนิงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
สุจริต  โดยมีสาระดังนี ้

๑. การสรา้งองค์การสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
๒. การสรา้งความตระหนัก จติสำนึก ค่านิยมการต่อต้านการทุจรติ 
๓. การวางระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา 
๔. การวางแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. การสนบัสนนุและส่งเสริมโรงเรียนดำเนินการโรงเรียนสจุริต 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 ต่อตนเองได้แก ่
   การศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒  ได้รับฟังการบรรยายสรุป และดูผลงานเชิงประจักษ์ ร่องรอยเอกสาร
หลักฐานต่างๆ พบว่า การบริหารงานด้านการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) อย่างมี
คุณภาพ มีกิจกรรมที่หลากหลาย และดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ (Moral 
Identity)  ได้แก่  

๑. Responsibility ความรับผดิชอบ   คือ การรับผดิชอบต่อภาระหน้าทีต่ามตำแหน่งงาน 
รักษากฎระเบียบ และปฏบิตัิงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

๒. Unity ความสามคัคี  คือ ความพร้อมเพรียง ปรองดอง ร่วมใจปฏิบตัหิน้าที่ให้บรรลผุลอย่าง
สร้างสรรค ์

๓. Public Mind  จติสาธารณะ การใส่ใจ ช่วยเหลือเป็นธรุะ ดูแลรักษา ของส่วนรวม มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ยึดมั่นในคุณธรรม 
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บุคลากรของกลุ่มอำนวยการไดเ้รียนรูแ้นวปฏิบัตทิี่ดใีนการบริหารงาน เปรียบเสมือนความรู้นอก
ห้องเรียนที่มีอยู่มากมายให้บุคลากรได้นำมาใช้ หรือนำกลับมาพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป  บุคลากร
สามารถนำแนวคิด กิจกรรม กระบวนการต่างๆ กลับมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเดิมให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่มีศักยภาพและมีผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับสูงมาก  

  ต่อหน่วยงานได้แก่ 
ผลจากการศึกษาดูงานการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เขตสุจริต 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พบว่า ผลการปฏิบั ติงานที่เป็นเลิศ Best 
Practice  ที่ได้จากการศึกษาดูงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้คือ กระบวนการ 5L  โดยมีสาระสำคัญ
ดังนี้ 

1 Legislation and policies (การรับนโยบาย) คือการประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารและการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  

๒. Let They Know (การกระจายความรู้) คือการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในการปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเขตสุจริต ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่
ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างที่ดี  การมีจิตสาธารณะช่วยเหลือร่วมมือ 

๓. Learn and Action (การสู่การปฏิบัต)ิ  คือการจัดกจิกรรมพฒันาศักยภาพบุคลากร
ในรูปแบบทีห่ลากหลาย ใหบุ้คลากรนำไปปฏิบัติอยา่งมปีระสิทธิภาพและบรรลุเปา้หมายขององค์กร 

๔. Look at Results  (การชี ้ช ัดตัวบ่งชี ้ ) คือการระดมสมองของบุคลากรในการ
วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ การประเมิน ITA online และการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานในการเผยแพร่ใน 
website  

๕. Long Lasting (ความยัง่ยืน) คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองคก์รและการสร้าง
ความยัง่ยืนในการปฏิบัต ิผ่านกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชน่ การสร้างเครือขา่ย สร้างแหล่งเรียนรู้การปฏิบตัิดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 
3. แนวทางในการนำความรู้ ที่ไดร้ับจากการศึกษาดูงานครั้งน้ีไปปรับใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 3.1 การปลูกฝังค่านิยม การสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์  การปฏิบตัิงานตามหนา้ที่รับผิดชอบโดย
ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์สว่นตน มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ อทุศิตนทำงานอย่างเตม็กำลงัความสามารถ ใหแ้ก่
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
 3.2 การมสี่วนร่วมของบุคลากรในการจดัทำแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
และการวเิคราะห์ตวับ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส เพื่อนำไปสู่กิจกรรมในการ
ขับเคลือ่นคุณธรรมและความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 3.3 การจดัทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรกุ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏบิัตงิานใน
ภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต ๒  ด้านคุณธรรมและความ
โปรง่ใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน  
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 ๓.๔ การปรับภูมิทศัน ์จัดบรรยากาศดา้นอาคารสถานที ่ที่อำนวยความสะดวกแก่ผูม้าตดิตอ่
ราชการและเอื้อต่อปฏบิัตงิานอย่างเหมาะสม กับบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒  
 ๓.๕ การขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สู่สถานศึกษา ให้
โรงเรียนในสังกัดดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมสู่นักเรียนทุกคน อย่างเป็นรูปธรรมและมีเครือข่ายโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสร้าง
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
      ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม นำไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงานจนเป็นวิถีชีวิต
และเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรได้ โดย 
 1. รับนโยบาย โดยการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการกำหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อบุคลากรในสำนักงาน โรงเรียน
ชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ www.spn2.go.th   
 2. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลในการป้องกันการทุจริตสร้างจิตสำนึกและค่านิยมไม่ทนต่อ
การทุจริต 
 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
 4. การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ดัชนีตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ให้มีความเข้าใจสามารถดำเนินการรวบรวม
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน 
 - มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
 - มีกระบวนการทำงานโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม 
 - มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรและการสร้างเอกภาพในองค์การ จัดทำ
สัญลักษณ์เขตสุจริต กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเขตสุจริต การสร้างเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานอื่น  

จากการจัดกิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
โดยการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการศึกษาจากแบบสำรวจสรุปได้ว่า กิจกรรมสามารถสร้าง
จิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานด้วยความตั้งใจ และเก็บรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนำองค์ความรู้
ดังกล่าวมาขยายผลเพ่ือพัฒนาบุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ITA ณ สพป.ชลบุรี เขต 2 
วันที่ 21 กันยายน  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
วันที่  23  กันยายน  2563 

ณ โรงแรมเอสทู บางแสน  จังหวัดชลบุร ี
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นายวรรณชัย  บุสนาม  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  
นางธัญญธร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
นายแสงเดือน  สุขรมณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
นายสมชัย  นิยันตัง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
ผู้จัดทำ  
นางวาสนา  แจ่มเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 


