
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 



 
 

 

 

ค ำน ำ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายมุ่นเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังค่านิยม ผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนัก
รับรู้  ของบุคลากรในองค์กรสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่ วนรวมออกจากกัน  โดยมี
กิจกรรมขับเคลื่อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระดับ สูงมาก ค่าคะแนน 92.11 อยู่ในล าดับที่ 17 ของ
ประเทศ และผลคะแนนสูงกว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในปีงบประมาณ 2562 คณะผู้จัดท าหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะเปนขอมูล 
ที่เปนประโยชน์ตอการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหนวยงานที่รับการประเมิน รวมถึงเปนขอเสนอแนะในการจัดท ามาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติตอไป 

 

 

                                                                            

(นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวง
กว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่าง
แท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
สองฉบับท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาตฯิ 
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ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับ
ทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จากทั้งภายในและต่างประเทศ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

“สังคมมีวินัย  ยึดมั่นในคุณธรรม ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ :   
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 
เป้าประสงค์ :  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ ประจ าปี 2562 สูงขึ้น 
 2. สร้างระบบฐานคิดของบุคลากรและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :  
 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่อไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1. การประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

1. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับรู้
เจตจ านง นโยบาย การ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 

 

- 

2. สร้างจิตส านึกท่ีตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรตภิูม ิ

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านยิม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
กระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู ้และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

10,000 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ 
ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
ให้กับผู้บริหาร

3. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

สถานศึกษา/ข้าราชการ
ใหม ่
- ศึกษาดูงานการ
ป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางจิตพอเพียง 

4. ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4. ส่งเสริมกจิกรรมท า
ความด ีเพื่อสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยดึหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 - จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต (เมล็ดพันธ์ุแห่ง
การแบ่งปัน) 
 - เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 - สร้างจิตส านึกการ
รักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการท างาน 
 ฯลฯ 
  

4. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- 

 
 

 
 

5. สร้างเครือข่ายความ
ซื่อสัตยส์ุจรติระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2  โรงเรียน 
ในสังกัด สพป.ลพบรุี 2 
  - จัดท า MOU สุจรติ 
  - สร้างเครือข่ายไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
 - การประชุมเชิง
ปฏัติการการสร้างการ
รับรู้เรื่องกฎหมาย/
ระเบียบ/มาตรการใน
การสร้างองค์กรปลอด
จากการทุจรติในการ
ปฏิบัติงาน 

5. จ านวนโรงเรียนเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.
ลพบุรี 2 

150,000.- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1.ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันใหด้ัชนี
ภาพลักษณค์อร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. พัฒนาค่าคะแนน
การประเมินดา้น
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมในการ
ยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2562 
- การประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
- ประชุมวิเคราะห์
มาตรการ และจัดท า
มาตรการ แนวทางการ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมิน ITA 
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

25,000 
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2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัต ิ

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประจ าปี 2562 

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2562 

- 

2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สรา้งการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสมัพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
 “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจรติ Zero 
Corruption” 
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- รายงานการด าเนิน
โครงการส านักงานเขต
พื้นที่สุจริต 
ประจ่าปี 2562 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ
การด าเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต/
ใหค้วามรู้การส่งเสริม
ให้นิติบุคคลป้องกันการ
ให้สินบน 
 
 
 

3. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

20,000 
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4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

4. การจัดท าและ
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์
ประชาสมัพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

4. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รบัผดิชอบ 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. กิจกรรมประชุม             
เชิงปฏิบัติการ "การ
กระท าทีถ่ือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชมุ 
มีความ
ตระหนกั 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ 
ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากร
ทางการศึกษา
ของ สพป.
ลพบุรี เขต 2 
จ านวน 57 คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทุก
ระดับ 
มีจิตส านกึและ
พฤติกรรมที่
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน
เป็นพลเมอืงดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม สูก่าร
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

10,000     
 

    กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

2. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกระท าที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน” ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา/ข้าราชการ
ใหม่ 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชมุ 
มีความ
ตระหนกั 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ 
ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร
สถานศกึษา/
ข้าราชการใหม่ 
จ านวน 200 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ร่วมกิจกรรม
มรพฤตกิรรมที่
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน
เป็นพลเมอืงดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม สูก่าร
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

25,000          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รบัผดิชอบ 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 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร และ
บุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา “ศึกษาดู
งานการป้องกันการ
ทุจรติ ตามแนวทางจิต
พอเพียง" (พิพิธภัณฑ์ 
ปปช./โครงการ
พระราชด าริ) 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วมการศึกษา
ดูงาน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากร
ทางการศึกษา
ของ สพป.
ลพบุรี เขต 2 
จ านวน 57 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับ
การศกึษาดูงาน
มีความ
ตระหนกัรู้ใน
การป้องกนัและ
ปราบการการ
ทุจรติ มีค่านิยม
ร่วมต้านทจุริต 
มีจิตส านกึ
สาธารณะ และ
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

20,000          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

4. ส่งเสรมิกจิกรรมท า
ความดี เพือ่สาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 
 - จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(เมล็ดพันธุแ์ห่งการ
แบ่งปัน) 
 - เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน 
 - สร้างจิตส านกึการ
รักษาวนิัยและความ
โปร่งใสในการท างาน 
 - เขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม 

ฯลฯ 
 
 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน า
ความรูท้ี่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

เชิงปริมาณ 
บุคลากร
ทางการศึกษา
ของ สพป.
ลพบุรี เขต 2 
จ านวน 57 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม
สามารถน า
ความรูท้ี่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

-          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา/กลุ่ม
ส่งเสริมการ
จัด
การศกึษา/
กลุ่ม
กฏหมาย
และคด ี
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กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รบัผดิชอบ 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 

5. สร้างเครือข่ายความ
ซ่ือสัตย์สุจริตระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2  โรงเรียน 
ในสังกัด สพป.ลพบุรี 2 
  - จัดท า MOU สุจริต 
  - สร้างเครอืข่ายไม่ทน
ต่อการทจุริต 
 - การประชมุเชิง
ปฏัตกิารการสร้างการ
รับรู้เรื่องกฎหมาย/
ระเบียบ/มาตรการใน
การสร้างองคก์รปลอด
จากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 80 
ของโรงเรียนที่
เข้ารว่มเป็น
เครือข่ายไม่ทน
ต่อการทจุริต 

เชิงปริมาณ 
จ านวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
139 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
องคก์ร
เครือข่ายสร้าง
การตระหนกัรู้
และค่านิยมการ
ต่อต้านการ
ทุจรติแก่
บุคลากร 
นักเรียน  
ผู้ปกครอง  

150,000          กลุ่ม
อ านวยการ/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา/กลุ่ม
ส่งเสริมการ
จัด
การศกึษา/
กลุ่ม
กฏหมาย

และคดี/
กลุ่ม
โรงเรียน 

5. พัฒนาค่าคะแนนการ
ประเมนิด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงาน 
- การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
การด าเนนิงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา (ITA) 
- การประชมุเตรียม
ความพรอ้มในการ
ยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั  
ประจ าปี 2562 
- การประชมุชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
- ประชุมวิเคราะห์
มาตรการ และจดัท า
มาตรการ แนวทางการ
ป้องกันการทจุริตใน
หน่วยงาน การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 85 
ของค่าคะแนน
การประเมนิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของส านักงาน
เขตพื้นที่
การศกึษา (ITA) 

เชิงปริมาณ 
ค่าคะแนนการ
ประเมนิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ 
ของส านักงาน
เขตพื้นที่
การศกึษา (ITA) 
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 85 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรสามารถ
ยกระดับการ
ท างานให้
สอดคล้องกับ
การประเมนิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ใน
การด าเนนิงาน
ของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

18,000 
 
 

         ทุกกลุ่มงาน 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รบัผดิชอบ 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 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมนิ ITA 
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  

ร้อยละ 85 
ของโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบลได้รับฟัง
การชีแ้จง
นโยบาย แนว
ทางการปฏิบัติ
ในเรือ่งการ
ประเมนิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนนิงาน 

เชิงปริมาณ 
จ านวนโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล จ านวน 
54 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบลน าความรู้
ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน  

7,000   
 

      ทุกกลุ่มงาน 

7. สร้างสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์
แนวสร้างสรรค์เพือ่ให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุน้ให้ 
ประชาชนรู้สกึร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต 
- สื่อประชาสัมพนัธ์
รณรงค์ตอ่ต้านการทจุริต 
 “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส 
ไร้ทุจริต Zero 
Corruption” 
ประชาสัมพนัธ์ชอ่งทาง
การร้องเรียน 
- คู่มือป้องกนั
ผลประโยชนท์ับซ้อน 
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't) 
- รายงานการด าเนนิ
โครงการส านักงานเขต
พื้นที่สจุริต 
ประจ่าปี 2562 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รฐั และ
การด าเนนิงาน ในด้าน
การส่งเสรมิจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต/
ให้ความรู้การส่งเสริมให้
นิติบุคคลป้องกนัการให้
สินบน 

รูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์
ในด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจรติเพือ่สร้าง
การรับรู้ ไม่
น้อยกว่า 3 
รูปแบบ 

เชิงปริมาณ 
รูปแบบการ
สร้างสื่อ
ประชาสัมพนัธ์
เพื่อให้เข้าถึง
บุคลากรใน
ส านักงานเขต 
57 คน โรเง
รียนในสังกัด 
139 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
บุคลกรเข้า
ได้รับรู้เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ 
และการ
ด าเนนิงานใน
ด้านการต่อต้าน
การทุจริต  

20,000          ทุกกลุ่มงาน 
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ส่วนที่ 3 
แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ตามโครงการ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1.   
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์ ก าหนด
นโยบายการบริหารงาน
สุจริต 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 

สุกัญญา  สมสิงห์ 
28 มี.ค. 
2562 

- -  

2.  
 

ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 

สุกัญญา  สมสิงห์ 

    

 - กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
“การกระท าที่ถือ
เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์  
ทับซ้อน) 

 24 มิ.ย. 
2562 

10,000.- 5,480.-  

3 ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 

สุกัญญา  สมสิงห์ 
    

 - การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
กระท าที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน” ให้กับ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา/
ข้าราชการใหม่ 

 6 มิ.ย. 
2562 

5,400.- -  



 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ตามโครงการ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 - กิจกรรมศึกษา   
ดูงานของผู้บริหาร
และบุคลากรใน
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
“ศึกษาดูงานการ
ป้องกันการทุจริต
บนแนวทางจิต
พอเพียง 
(พิพิธภัณฑ์ต้าน
โกง /โครงการ
พระราชด าริ) 

นางสาวนงค์เยาว์  
หลาวเพ็ชร /ว่าที่
ร้อยตรีหญิง  
สุกัญญา สมสิงห์ 

11 มิ.ย. 
2562 

39,600.- 21,310.- 
 

 

4 โครงการสร้างเครือข่าย
ความซื่อสัตย์สุจริต
ระหว่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากับ
โรงเรียนในสังกัด สพป.
ลพบุรี เขต 2 

นางสาวอัญชลี  
เกิดเล็ก 

2 – 3 พ.ค. 
2562 

150,000.- 150,000.-  

 - จัดท า MOU 
เครือข่ายความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

   - -  

 - การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง
การรับรู้เรื่อง
กฎหมาย/
ระเบียบ/
มาตรการในการ
สร้างองค์กรปลอด
จากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

     

 - ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่ สพป.ชลบุรี 2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ตามโครงการ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

5 ยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 

สุกัญญา  สมสิงห์ 
    

 - กิจกรรมประชุม 
เตรียมความ
พร้อมในการ
ยกระดับการ
ท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 
2562 

 พ.ค. – มิ.ย. 
2562 

3,360 -  

 - กิจกรรมประชุม
ชี้แจงการปฏิบัติ
ตามแนวทาง
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 พ.ค. – มิ.ย. 
2562 

5.560 -  

 - กิจกรรมวิเคราะห์
มาตรการและ
จัดท ามาตรการ 
แนวทางการ
ป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานการ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 พ.ค. – มิ.ย. 
2562 

900 -  

 - จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 พ.ค. – มิ.ย. 
2562 

1,120.- -  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ตามโครงการ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 - ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครื่องข่ายสุจริต
ระหว่างเขตพ้ืนที่
การศึกษากับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือยกระดับการ
ท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

นางสาวนงเยาว์  
หลาวเพ็ชร 

พ.ค. – มิ.ย. 
2562 

9,060 3,280.-  

 - กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ขยายผลการ
ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูล
โครงการโรงเรียน
สุจริตเพื่อเตรียม
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา
ในสังกัด ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

ว่าที่ ร.ต.หญิง 

สุกัญญา สมสิงห์/
นางอรัญญา  
อางอน/นายศรากร 
อาจสมบุญ 

พ.ค. – มิ.ย. 
2562 

15,000 12,000.-  

6 รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการท าความดี
เพ่ือสาธารณะ 

นายศรากร อาจสม
บุญ 

ก.พ. –ต.ค. 
2562 

- -  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ตามโครงการ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

7 รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์ รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 

สุกัญญา  สมสิงห์ 
ก.พ. –ต.ค. 

2562 

20,000.- 1,580.-  

รวม 260,000.- 194,850.- 
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แบบสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ด้านความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
 

ด้านผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณตามโครงการ
(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช้จริง (บาท) 
ค่าคะแนนการประเมิน 

ปี 2560 
ค่าคะแนนการประเมิน 

ปี 2561 
260,000.- 194,850 88.02 92.11 

 

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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