
 

 

                                                  

 

 

  

รายงานผลการด าเนินงาน 

“ยกระดับการท างานให้สอดคล้องกบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิารขยายผลการ
ด าเนินการ จัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญัโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 

 



 รายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 
“ยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของสถานศึกษา (ITA) “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการด าเนินการ 
จัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    

ในการด าเนนิงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
 

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 างบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) 
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงจัดกิจกรรมยกระดับ 
การท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษา (ITA) 
“กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการด าเนินการ จัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562” 
 

 
2.  วัตถุประสงค์    
  1. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลโครงการเรียนสุจริต 

2. เพ่ือพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ิมข้ึน    
  
3.  เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  3.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 54 โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
โรงเรียนสุจริต  

3.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  3.3  เชิงคุณภาพองค์กรสามารถยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
4.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม   (ระบุวันเดือนปี ที่ด าเนินการ) 
           ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –30 กันยายน  2562 
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5.  กิจกรรมด าเนินการ 

1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.  ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  

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

 
7.  งบประมาณ 15,000.- บาท 
 
8.  ผลการด าเนินงาน  

1. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 139 แห่งจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียม 
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทราบโยบาย ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

3.  ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

9.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 120 คน 
  - ค่าคะแนนการประเมิน ITA ร้อยละ 85 
  9.2  เชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความพร้อมในการด าเนินงานและเตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 
10. ปัญหาอุปสรรค  
  - คู่มือการด าเนินงานของโรงเรียนที่ สพฐ.ด าเนินการจัดท าล่าช้า ท าให้โรงเรียนมีเวลาในการ
เตรียมการน้อย 
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11. ข้อเสนอแนะ  
  - การจัดท าเครือข่ายการท างานโรงเรียนสุจริตเป็นช่องทางในการสื่อสารและขับเคลื่อนการ
ท างานของโรงเรียนให้ด าเนินการได้ส าเร็จ ลุล่วง 
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สรุปผลการประเมินการโครงการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของส านักงาน
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท  ชวนปัญโญ) 

 
 

รายการประเมิน คะแนนรวม 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

สัมประสิทธิ์ของ
การแปรผัน 

(C.V.) 
แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจก่อนการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

96 2.67 1.04 39.07 ปานกลาง 

2. ความรู้ความเข้าใจหลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

143 3.97 0.51 12.75 มาก 

3. กิจกรรมที่ด าเนินการเอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้และการด าเนินงานตาม
โครงการ 

140 3.89 0.75 19.22 มาก 

4. ได้รับความรู้จากกระบวนการในการ
กิจกรรมทุกข้ันตอน 

142 3.94 0.63 15.97 มาก 

5. วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน
การด าเนินการ 

145 4.03 0.56 13.9 มาก 

6. สื่อในการน าเสนอมีความทันสมัย 
และเหมาะสมต่อกิจกรรม 

147 4.08 0.55 13.57 มาก 

7. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

145 4.03 0.56 13.9 มาก 

8. สถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความเหมาะสม 

162 4.5 0.51 11.27 มาก 

9. ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการขยายผลการ
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน 

149 4.14 0.54 13.11 มาก 

10. ผู้เข้ารับการประชุมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปได้ 

142 3.94 0.58 14.78 มาก 

 
ค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.9674 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 

 
คะแนนรวม 1411 

 

 
ค่าเฉลี่ย 3.92 

 

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

 

 
C.V.(%) 14.40 

 

 
แปลผล   มาก 

 
    เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้       

ระดับ ช่วงคะแนน 
ความคิดเห็น ต่ าสุด สูงสุด 

  มากที่สุด 4.51 5.00 
  มาก 3.51 4.50 
  ปานกลาง 2.51 3.50 
  น้อย 1.51 2.50 
  น้อยที่สุด 1.00 1.50 
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“กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการด าเนินการ จัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต  
เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.           
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมาย
ให้     รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบตัิการการขยายผลการ
ด าเนินงานจัดท าฐานข้อมลูโครงการโรงเรียนสุจรติเพื่อ
เตรียมรับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกดั ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จากนั้น ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้
เข้าให้ก าลังใจแก่ผู้เข้าประชุม ซึ่งมี ผอ.โรงเรียน และ
ข้าราชการครผูู้รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว จ านวน 120 คน จากโรงเรียนในสังกัด ท่ี
ได้รับการคัดเลือก 54 โรงเรียน ท่ีเข้าประชุม ณ 
หอประชุมสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) 
สพป.ลพบุรี เขต 2 



 
 

 


