
 รายงานผลการดําเนินการปองกัน การทุจริตประจําป  
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บนัทึกขอความ                                                                                                                             

สวนราชการ สพป.รย.๒ กลุมกฎหมายและคดี โทร.๐–๓๘๖๗–๑๑๘๐ตอ๑๐๐๘ โทรสาร๐–๓๘๖๗-๒๕๑๖ 

ที่ ………..................……………………………… วนัที ่   ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เรยีน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖4 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต ๒ ไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 งบประมาณที่ขออนุมัติ 80,00๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน) โดยขออนุมัติใช
งบประมาณจัดสรรจาก สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ตามหนัง สือด วนที่ สุด   
ที่ศธ 04008/ว795  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ไดดําเนินงานโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) มวัีตถุประสงค เพื่อพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ ย่ังยืน สรางระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มุงเนนให
ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตาน
การทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทํา
หนาที่ในการกลอมเกลาใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม 
และเสริมสรางใหมีพฤติกรรมที่ไมยอมรบัและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ พัฒนากลไกและกระบวนงานดาน
การปองกันการทุจริต ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการ
ทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัยกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน ใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
คิดดี ทําดี มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะสูวิถีสุจริต ผานกระบวนการคิดอยางเปน
รูปธรรมนําไปสูการปฏบิัติที่ถูกตองเหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีทัศนคติที่ ดี              
ตอการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ศึกษาและเปรียบเทียบกับ
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จในดานการปองกันการทุจริต ศึกษาแนวทางการดําเนินงานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ  ความโปรงใสในการ

 



ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA-Online 2021) เปนไปตามเปาหมาย หรือ สูงกวา
เปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยสูงข้ึน 

กลุมเปาหมายเปน ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกคน มีความรูความเขาใจ และไดรับการปลูกฝงใหมี
ทัศนคติและคานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA-Online 2021) สูงข้ึน ผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต ๒ อยางนอยรอยละ 80 มีความรูความเขาใจ มีความตระหนักรู และไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคติและ
คานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชนทับซอน 
และผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA-Online 2021) ไดรับผลคะแนนตามเปาหมายใน
ระดับสูงมาก ที่ระดับคะแนนไมนอยกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือสูงกวา มีการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
เรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

กิจกรรมและการดําเนินงาน ระยะเวลาเริ่มดําเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.63) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.64) 

ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.64) 

ไตรมาส 4 
กค.-กย.64) 

1. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

- เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกร
และสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทํางานดานการปองกัน
และตอตานการทุจริต 

- สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค  
เขาถึงไดงาย นาสนใจ,   

- สรางสื่อประชาสัมพันธออนไลน   

    

2. กิจกรรมอบรมใหความรูแนวทางปฏิบัติ
ราชการที่ดี การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และสงเสริมวินัยขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการไมยอมรับ
และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

    

3. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนที่     



ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.63) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.64) 

ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.64) 

ไตรมาส 4 
กค.-กย.64) 

การศึกษา 
- จัดทําคูมือการประเมินฯ เพ่ือแจกจาย

ใหแกเจาหนาที่ทุกคนใน สพป.ระยอง 
เขต 2,  
ผูมีสวนไดเสียภายในและผูมีสวนได
เสียภายนอก เพื่อประกอบการศกึษา
ใหมีความรูความเขาใจในการประเมิน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
คณุธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 
Online 2021) 

- ติดตามกํากับดูแล การตอบแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 
และผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) ผาน
ระบบ ITA Online 2021 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสงขอมูล
แบบตรวจ 
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
เขาสูระบบ ITA Online 2021 

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ     

 
  



รายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณ 

 ☐   งบประมาณที่ไดรับจาก สพป.ระยอง เขต 2        จํานวนเงิน ..............-..............บาท  
     งบประมาณที่ไดรับจาก สพฐ.     จํานวนเงิน ........80,000.......บาท 

☐   งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอ่ืน     จํานวนเงิน ..............-..............บาท  
          โปรดระบุชื่อหนวยงานอื่นที่ไดรบังบประมาณ ...................................-................................ 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ แตละไตรมาส (บาท) 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.63) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.64) 

ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.64) 

ไตรมาส 4 
กค.-กย.64) 

รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางธรรมาภบิาลใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในองคกรและ

สาธารณชนใหเกิดความเช่ือม่ันใน
กระบวนการทํางานดานการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
- ปายแผนซิงคพิมพสติกเกอร 
- ปายโฟมบอรด (5 ชุด x 1,500 บาท) 
- พลาสวูดโลโก zero พรอมขาตั้ง 1 ชุด 
- พลาสวูดโลโกเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  
  พรอมขาตั้ง (2 ชุด x 2,000 บาท) 

2) สรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค  
เขาถึงไดงาย นาสนใจเพื่อสรางการรบัรู
ดานการประเมินคณุธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ  
สพป.ระยอง เขต 2   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 
7,500 
3,500 
4,000 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
7,500 
3,500 
4,000 

 
15,000 

 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 - - - 35,000 35,000  
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมใหความรูแนวทางปฏิบัติ

ราชการที่ดี การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และสงเสริมวินัยขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการไมยอมรับ
และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ จํานวน 
130 คน 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   

(130 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)        
- คาอาหารกลางวัน  

(130 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
- คาวิทยากร 

    
 
 
 
 
 

7,800 
 

13,000 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

7,800 
 

13,000 
 

3,600 



ที ่ กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ แตละไตรมาส (บาท) 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.63) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.64) 

ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.64) 

ไตรมาส 4 
กค.-กย.64) 

รวม 

(1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)  
- คาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการประชุม 

 
1,810 

 
1,810 

 รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 - - - 26,210 26,210 
       

3. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

- คาจางทําคูมือการประเมินฯ  
(120 เลม x 50 บาท) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ITA Online 2021) 
1) บุคลากรของ สพป.ระยอง เขต 2  
    จํานวน 53 คน 

        - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
       (53 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)       
2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  
    จํานวน 60 คน 

        - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
       (60 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)       

        - คาอาหารกลางวัน  
       (60 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)       

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสงขอมูล
แบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) เขาสูระบบ ITA 
Online 2021 จํานวน 10 คน 

   -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
   (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)        
-  คาอาหารกลางวัน  
   (10 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)       
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 รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 - - - 18,790 18,790 



ที ่ กิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ แตละไตรมาส (บาท) 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.63) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.64) 

ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.64) 

ไตรมาส 4 
กค.-กย.64) 

รวม 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน - - - 80,000 80,000 

** (ขอถัวจายทุกรายการ) 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตองระบุคาเปาหมายดวย) วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช 
10.1 รอยละ 80 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศกึษา ขาราชการครู และบุคลากรใน 
สพป.ระยอง เขต 2  มีความรูความเขาใจ 
ในแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
แนวทางการดําเนินงานตามการเสริมสราง
คณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศกึษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาสจุริตและกิจกรรมการประเมิน
คณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 
และการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา “เสริมสรางการไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ” 

นิเทศติดตาม คูมือ/แบบนิเทศติดตาม 

10.2 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครู และบุคลากรใน สพป.ระยอง 
เขต ๒ มีทัศนคติที่ดีตอ โครงการเสริมสราง
คณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมิน
คณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4)  ใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติและพัฒนา เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใหสูงขึ้น 

การประเมินผล แบบสอบถาม/ 
การสังเกต 



การวิเคราะหปญหา อุปสรรค ความเส่ียงและขอเสนอแนะของโครงการ 
ปจจัยปญหา อุปสรรค ความเส่ียงในการดําเนินงานเปนลักษณะการดําเนินงานโครงการใกลส้ิน

ปงบประมาณที่ตองดําเนินการใหบรรลุตามโครงการและกิจกรรม ภายใตระยะเวลาที่กําหนดใหครบถวน 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหการดําเนินงานตามโครงการฯ ลาชา 
เน่ืองจากไมสามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมของบุคคลจํานวนมากได  

การจัดการกับปญหา อุปสรรค ความเสี่ยง มีการกําหนดวางแผนงาน บุคคล และติดตามการ
ดําเนินงานในโครงการและกิจกรรม โดยมีขอเสนอแนะในการกําหนดระยะเวลาใหมีความเหมาะสม ในการ
ดําเนินงาน และปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมใหโครงการฯ ใหดําเนินการไดโดยไมกระทบตอกลุมเปาหมาย 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                                            ธงชัย  เกิดมี 
                                                                        (นายธงชัย  เกิดมี) 
                                   นิติกร ชํานาญการ 
 
 
                                                                       สุเทพ  ศรบุญทอง 

          (นายสุเทพ  ศรบุญทอง) 

                                        ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

 

 

 

 


