
 

 

        

 

 

  

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  
“กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการ การกระท าที่ถือเป็นเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับผู้บริหาร

สถานศึกษา/ข้าราชการใหม่” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ 6  มถุินายน  2562 
 ณ หอประชุมสมเด็จพระพฒุาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)  สพป. ลพบุรี เขต 2 



 รายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 
 “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับผู้บริหาร

สถานศึกษา/ข้าราชการใหม่” 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) โดยก าหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ  
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 
2.  วัตถุประสงค์    
  - เพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ใน
สังกัด 
  
3.  เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ในสังกัด จ านวน 160 คน 
  3.2  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ในสังกัดท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความตระหนักรู้ เข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
4.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม   (ระบุวันเดือนปี ที่ด าเนินการ) 
         ระหว่างวันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –30 กันยายน  2562 
 
5.  กิจกรรมด าเนินการ 

1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและ 
ข้าราชการใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.  การบรรยายให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  

1.  ประชุมคณะท างาน 
2.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ /มอบหมายการปฏิบัติงาน 
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3.  ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
4.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการท ากิจกรรม 
5. ด าเนินการตามกิจกรรม 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปผลการด าเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ 

 
7.  งบประมาณ  5,400.- บาท 
 
8.  ผลการด าเนินงาน  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ในสังกัด มีความรู้และเข้าใจหน้าที่และปฏิบัติ 

ตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ถูกต้องมากข้ึน 
 3. ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ 

ส่วนรวม 
9.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 155 คน 
  9.2  เชิงคุณภาพ 
  - ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถปรับฐานคิดในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
10. ปัญหาอุปสรรค  
  -  
11. ข้อเสนอแนะ  
  - ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
ใหม่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือจะได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน 

         ว่าที่ร้อยตรีหญิง   ผู้รายงาน 
(สุกัญญา  สมสิงห์) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
……………………… …………………………………………………………………………………………………… 

     
             ผู้อ านวยการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 



สรุปผลการประเมินโครงการ 

รายงานผลการประเมินโครงการการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) “การประชุมเชิงการกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 

มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   
2. เพื่อปรับฐานความคิดผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการใหม่ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. เพ่ือสร้างค่านิยมปลูกจิตส านึกการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ   ความไม่ทน

และความอายต่อการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการใหม่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ านวน 139 คน  

เพ่ือเข้ารับการอบรมในวันที่ 6  มิถุนายน 2562 คน  จ านวน  1 วัน          
โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (กิจกรรมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา) “การประชุมเชิงการกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 

โดยนางนันทวัณณ์  หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ สังกัดส านักงาน ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัดลพบุรี   ผู้เข้าร่วมรับฟัง จ านวน 155 คน ปรากฏ ในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและ  ร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ เพศระดับการศึกษา  

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
20-30 ปี 1 1.23 
31-40 ปี 20 24.39 
41-50 ปี 26 31.70 
51-60 ปี 35 42.68 

รวม 82 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 35 42.68 
หญิง 47 57.31 

รวม 82 100 
 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

การศึกษา   
ปริญญาตรี 11 13.41 
ปริญญาโท 71 86.58 

รวม 82 100 
 

สถานภาพโดยทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60  ปี 
คิดเป็นร้อยละ 42.68 รองลงมาอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.70 เป็น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 57.31 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.68 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 86.58 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.41 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อการอบรมสัมมนา 

ความคิดเห็นในการฝึกอบรม มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 

ผลรวม
ตั้งแต่
ระดับ

มากขึ้น
ไป 

1. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด 

59.5 40.5 - - 100 

2.  ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด 45.8 42.9 11.3  88.7 
3.  รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด 42.9 50.0 7.1 - 92.9 
4.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด 41.8 52.9 11.3 - 88.7 
5. เนื้อหาการบรรยายสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝัง
ค่านิยม ที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

82.8 47.2  - 100 

6. หลังการอบรมสัมมนาท่านสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

52.4 45.2 2.4 - 97.6 

7. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

57.1 42.9 - - 100 

รวม     95.41 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจในการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 95.41   
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 80  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการมีความพึงพอใจเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนามาใช้ในการปฏิบัติงาน เนื้อหาการบรรยายสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝัง
ค่านิยม ที่ไม่ยอมรับการทุจริตมากที่สุดคือร้อยละ 100  รองลงมาได้แก่ และหลังการอบรมสัมมนาผู้เข้าร่วม
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวมร้อยละ 97.6
รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสม ร้อยละ 92. ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นต่อวิทยากร 

ความคิดเห็นในการฝึกอบรม มาก
ที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 

ผลรวม
ตั้งแต่
ระดับ
มาก
ขึ้นไป 

1.  ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ 76.4 22.2 1.4 - 98.6 
2.  การเรียงล าดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน 54.8 45.2  - 100 
3.  การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 45.2 47.6 7.1 - 92.8 
4.  การตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน 45.2 52.4 2.4 - 97.6 
5.  การใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อยเพียงใด 42.5 52.7 4.8 - 95.2 
6.  มีคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถตรงเนื้อหาที่สอน   
ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนที่เหมาะสม 

76.4 3.6  - 100 

รวม     96.83 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจในด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 100  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อย
ละ 80  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเรียงล าดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน และมีคุณวุฒิ  ความรู้  
ความสามารถตรงเนื้อหาที่สอน  มากที่สุดคือ  ร้อยละ 100  รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอด/
สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ  ร้อยละ 98.6 ด้านการตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน ร้อยละ 97.6 และ
การใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อยเพียงใด ร้อยละ 95.2 และการเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 92.8 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1. วิทยากรเหมาะสมมากท้ังความรู้และการบรรยายที่น่าฟัง 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 —12.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
พร้อมด้วย รองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้บริหารการศึกษาประจ าเดือนมิถุนายน เพื่อแจ้งข้อราชการ 
และนโยบายของ สพฐ.ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจาก ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดลพบุรี บรรยายในหัวข้อ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์           
(สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 

  

  

  

 


