รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต)

ระหวางวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562
ณ หองคิริน ชั้น 10 โรงแรมลีการเดนสพลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2

ก

คํานํา
รายงานสรุ ป ผลโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2(เขตสุจริต) เปนโครงการที่จัดขึ้น
เพื่อใหความรูเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สรางความรูความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน และจัดทําแนวทางกับมาตรการ
เพื่อการประเมินและสรางความตระหนักใหแกบุคลากร ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุมคิริน โรงแรมลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 จึ ง ได จั ด ทํ า รายงานโครงการ
เพื่อรายงานถึงประโยชนที่ไดรับและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3 กรกฏาคม 2562
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจําแนก
ตามเพศและอายุ
ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเ ขารวมโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมและรายดาน
ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเ ขาประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในดานความพรอมของสภาพแวดลอม
ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเ ขาประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในงานวิจัยเชิงปริมาณ
ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเ ขาประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในดานการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ

4
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5
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บทนํา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2(เขตสุจริต)
ระหวางวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุมคิริน โรงแรมลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการป องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการ
ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยงเปน เครื่ องมื อตานทุจริ ต เสริ มพลั งการมี ส วนร วมของชุ มชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม
จริ ย ธรรม สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 จึ ง ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2(เขตสุจริต) การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบรามการทุจริต
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสง ผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ของทุกสวนราชการลดนอยลง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต ๒(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85
2. เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริตไมนอยกวา
รอยละ 80
3. เพื่อใหบุคลากรเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยม
รวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม รอยละ 80
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศศิมน ยางทอง, นางกาญจนา อักษรนิตย
กลุมเปาหมาย
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 จํานวน 73 คน
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
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ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562
สถานที่

ณ หองประชุมคิริน โรงแรมลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

งบประมาณ
งบประมาณจาก สพฐ.
จํานวน 118,000 บาท
รวมประมาณการรายรับ
118,000 บาท
1. เงินคาใชสอย
จํานวน 72,500 บาท
2. เงินคาวัสดุ
จํานวน 45,500 บาท
รวมประมาณการรายจาย
118,000 บาท
วิธีดําเนินการ
1. เชิญวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 9 (สงขลา) สรางความรูความเขาใจ
และสรางความตระหนัก
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใหผูเขารวมปฏิบัติการตามกรอบงานของแตละกลุม
การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 80 ของบุคลการพึงพอใจในระดับดีตอการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
2. ร อ ยละ 80 ของบุ ค ลากรเกิ ด ความตระหนัก รู ใ นการป อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตมีคานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหวา งผลประโยชนส วนตนกั บผลประโยชน
สวนรวม
3. รอยละ 80 ของบุคลากรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไม
ทน
ตอการทุจริต
4. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85

วิธีการ
ประเมิน
สอบถาม

แบบสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

เครื่องมือ
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เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
(เขตสุจริต) โดยรายการประเมินแบงเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป ประกอบดวยตําแหนง
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสราง
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2(เขตสุจริต) เปนแบบประเมินลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ อยูในระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ อยูใ นระดับนอย
1 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ อยูในระดับนอยที่สุด
เกณฑการประเมินคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น ใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ
อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ
อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ
อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ
อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ
อยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ประโยชนที่ไดรับและขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนแบบปลายเปดที่ให
ผูเขารวมโครงการฯ แสดงความคิดเห็น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยมรวมตานทุจริต
มีจิตสํานึกสาธารณะ
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ผลการวิเคราะหขอมูล

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมิน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
(เขตสุจริต)
ผูประเมินนําเสนอขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับผูเขารวมโครงการ

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงาน ผูประเมินใชสัญลักษณ Χ แทน
คาเฉลี่ยของคะแนน ในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) โดยทําการวิเคราะหหาขอมูลความถี่และรอยละ ปรากฏรายละเอียดดังใน
ตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินแยกตามตําแหนง
ขอมูลทั่วไป

ตําแหนง
- ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
- ผูอํานวยการกลุม
- ศึกษานิเทศก
- บุคลากรทางการศึกษา
- อื่นๆ
รวม

ความถี่

รอยละ

2
5
6
28
2
43

4.70
11.60
14.00
65.10
4.70
100.00

จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต)
สวนใหญเปนบุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 65.10 ศึกษานิเทศกคิดเปนรอยละ 14
ผูอํานวยการกลุมคิดเปนรอยละ 11.60 ผูอํานวยการและรอง 4.70 และ อื่น ๆ 4.70 ตามลําดับ
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินแยกตามเพศ
เพศ

ขอมูลทั่วไป

ความถี่

รอยละ

- ชาย
- หญิง

6
14.00
37
86.00
รวม
43
100.00
จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินประชุมปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต)
สวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 86 ผูชาย คิดเปนรอยละ 4
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมินแยกตามกลุม
ขอมูลทั่วไป

กลุม
- กลุมอํานวยการ
- กลุมนโยบายและแผน
- กลุมบริหารงานบุคคล
- กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
- หนวยตรวจสอบภายใน
- กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
- กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
รวม

ความถี่

รอยละ

1
3
8
7
6

2.3
7
18.6
16.3
14

10
2
4

23.3
4.7
9.3

2
43

4.7
100.00

จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบประเมินประชุมเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) สวนใหญเปน
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล คิดเปนรอยละ 23.3 กลุมบริหารงานบุคคล คิดเปนรอยละ 18.6
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย คิดเปนรอยละ 16.3 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 14
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 9.3 กลุมนโยบาย
และแผน คิดเปนรอยละ 7 หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปนรอยละ 4 กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
คิดเปนรอยละ 4 และกลุมอํานวยการ คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจแบบประเมิน วิเคราะหระดับ
ความพึงพอใจตามแบบประเมิน ประชุมเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) ปรากฏรายละเอียดดังในตาราง 4
ตาราง 4 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผูเ ขารวมประชุมเสริมสรางคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2(เขตสุจริต)
โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
สถานที่อบรมมีความพรอม เพียงพอ และเหมาะสมกับ
จํานวนผูเขารับการอบรม
ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
การบริการ/อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที่
ความรูความเขาใจเรื่องนี้กอนการอบรม
ความรูความเขาใจเรื่องนี้หลังการอบรม
ทานไดรับประโยชนจากการประชุม/สัมมนา
ทานมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมประชุมสัมมนาครั้งนี้
รวม

4.65

ระดับ
มากทีสุด

4.49
4.44
3.42
4.44
4.37
4.44
4.32

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก



จากตาราง 4 พบวา ผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นตอประชุมเสริมสรางคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต)
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานที่อบรมมี
ความพรอม เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจสูงกวาดานอื่น ๆ
( = 4.65) รองลงมา คือ ดานความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ( = 4.49) ดานการบริการ
/อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที่ ( = 4.44) ดานความรูความเขาใจเรื่องนี้หลังการอบรม
ดาน ( = 4.44) ดานความพึงพอใจที่ไดเขารวมประชุมสัมมนาครั้งนี้ ( = 4.44) สวนดานความรู
ความเขาใจเรื่องนี้กอนการอบรม มีระดับความพึงพอใจต่ํากวาดานอื่น ๆ ( = 3.42) ตามลําดับ
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สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
สรุปผลการจัดประชุมเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต)
1. ผูเขารวมโครงการฯ ที่ตอบแบบสอบถามเปนครูบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 65.10
เปนศึกษานิเทศก รอยละ 14 เปนผูอํานวยการกลุม รอยละ 11.60 และอื่น ๆ รอยละ 9.40
2. งบประมาณกิจกรรม จํานวน 118,000 บาท เบิกจาย จํานวน 77,975 บาท
คงเหลือ 40,025 บาท
3. ดําเนินโครงการเปนไปตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนด 28-29 มิถุนายน 2562
4. ผูเขารวมโครงการ มีความคิดเห็นตอการประชุมเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) เมื่อพิจารณา
ในรายดาน ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานสถานที่อบรมมีความพรอม เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม มีระดับ
ความพึงพอใจสูงกวาดานอื่น ๆ รองลงมา คือ ดานความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ดานการ
บริการ/อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของเจาหนาที่ ดานความรูความเขาใจเรื่องนี้หลังการอบรมดาน
ดานความพึงพอใจที่ไดเขารวมประชุมสัมมนาครั้งนี้ตามลําดับ สวนดานความรูความเขาใจเรื่องนี้กอ น
การอบรม มีระดับความพึงพอใจต่ํากวาดานอื่น ๆ
กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค คือ ผูเขารวมการประชุมสามารถรายงานการประเมินติดตาม
ITA และเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
1. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม
1.1 ความรูความเขาใจมากขึ้น
1.2 การปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่
1.3 นําไปใชในการปฎิบัติหนาที่และชีวิตประจําวัน
1.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตสุจริต
1.6 มีความรุความเขาใจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานมากขึ้น
1.7 มีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการฯและแนวทางการประเมิน
กระบวนการ วิธีการประเมินเพื่อใหการประเมินบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ
1.8 เห็นความสําคัญของการทํางานสูการประเมิน
1.9 ไดการจัดทําขอมูลใหสอดคลองกับประเด็นการตอบ
1.10 เขาใจเนื้อหามากขึ้น
1.11 เขาใจบทบาทและหนาที่ สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
1.12 ไดความรูเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ ป.ป.ช. และศึกษานิเทศก สพม.เขต 16
1.13 ไดแนวการตอบคําถามในประเด็น O1-O48
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1.14 ไดแนวทางดําเนินงาน
1.15 ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
1.16 เขาใจถึงการประเมินเขตสุจริตมากขึ้น
1.17 ไดรับความรูเพิ่มขึ้น มีคุณธรรม ตอตานการทุจริต
1.18 มีประโยชนตอหนาที่การงาน
1.19 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการประเมินเขตสุจริตเพิ่มมากขึ้น
1.20 ความรูความเขาใจในการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เขตสุจริต
1.21 สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใสและมีคุณธรรม
1.22 ไดความรูเกี่ยวกับดานกฎหมาย
1.23 ทิศทางการตอบรายงานการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวของ
1.24 ไดทราบวาตองใชอะไรตอบขอคําถามของเขตสุจริต
1.25 มีความเขาใจตัวชี้วัดตางๆมากขึ้น
1.26 ทราบระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อตานการทุจริต
1.27 การมีคุณธรรมของขาราชการ การมีผลประโยชนทับซอน
1.28 ใชในการปฏิบัติงาน
2. การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
2.1 ตอบและปฏิบัติงานได
2.2 การมุงเนนการทํางาน
2.3 นําไปใชในการปฎิบัติงานในหนาที่
2.4 ใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
2.5 นําไปใชในการรายงาน OIT ในตัวที่รับผิดชอบไดดีขึ้น สามารถเห็นแนวทางใน
การรายงาน/แนบเอกสาร ขอมูลไดชัดเจนเพิ่มขึ้น
2.6 ใชในการจัดทําตัวชี้วัดและเปนแนวทางในการตอบคําถามตัวชี้วัดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค
2.7 ปรับปรุงพัฒนางานในสวนทีร่ ับผิดชอบ
2.8 นํามาปฎิบัติไดอยางถูกตอง
2.9 นําไปปรับใชในงานที่รับผิดชอบ
2.10 นําไปปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.11 นําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับสํานักงานของเรา
2.12 ใชประโยชนในการตอบตัวชี้วัด
2.13 ใชในการตอบคําถามใหตรงประเด็นมากที่สุด
2.14 ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่
2.15 ทํางานดวยความโปรงใส มีคุณธรรม บริการดวยความเสมอภาค
2.16 ปรับใชกับการทํางาน
2.17 นําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
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2.18 เปนแนวทางการปฎิบัติงาน
2.19 นําไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
2.20 ใชในการปฎิบัตติ นไมใหทําผิดวินัย
2.21 เขียนรายงานตอบตชว.
2.22 จัดทําเอกสารใหตรงตามตัวชี้วัด
2.23 นําไปปรับใชในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน
2.24 ใชในการปฏิบัติงานและตอบคํา
2.25 มีความพึงพอใจมาก
2.26 ความกระจางชัดในบางประเด็น
2.27 คอรรับชั่น เลือกปฏิบัติ ขาดความยุติธรรม
3. ความไมพึงพอใจ
3.1 เวลาอบรมไมควรตรงวันหยุด
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กําหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) ป 2562
ระหวางวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562
ณ หองคิริน ชั้น 10 โรงแรมลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
...............................
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
07.30 – 08.00 น.
ลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม
- ผูเขารับการอบรมสัมมนารวมรองเพลงชาติไทย
- พิธีกรรมทางศาสนา สวดมนต ไหวพระ
- กลาวคําปฏิญญาเขตสุจริต
08.00 – 08.30 น.
พิธีเปด
- ประกาศเจตจํานงการบริหารงาน สพป.สงขลา เขต 2
- บรรยายพิเศษ
โดย นายปราโมทย สงสิงห ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
08.30 – 10.00 น.
- ความเปนมาของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
10.00 – 12.00 น.
- การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตดวยการปฏิบัติงาน
แบบฐานสอง
โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
13.00 – 16.00 น.
– การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตดวยการปฏิบัติงาน
แบบฐานสอง (ตอ)
โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
16.00 – 16.30 น.
– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
วันที่ 29 มิถุนายน 2562
08.30 – 12.00 น. - แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา
- การตรวจสอบขอมูลผลการเผยแพรสูสาธารณะ
- ชี้แจงมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน
โดย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก สพม.เขต 16
13.00 – 15.30 น.
- แบงกลุม work shop จัดทํามาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน
โดย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก สพม.เขต 16
15.30 – 16.30 น.
– กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูและนําเสนอ
โดย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก สพม.เขต 16
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หมายเหตุ เวลา 10.00 10.30 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวางและ
เครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
สิ่งที่ตองเตรียมมาใชในการประชุม
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ขอมูลเพื่อจัดทําตัวชี้วัดของแตละกลุมที่ไดรับมอบหมายในการเผยแพรบนเว็บไซต
วันที่ 29 มิถุนายน 2562
- คูมือการปฏิบัติงานของแตละกลุม
- คอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอพวง รวมถึงอุปกรณสนับสนุนการใชงานคอมพิวเตอร
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กําหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) ป 2562
ระหวางวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562
ณ หองคิริน ชั้น 10 โรงแรมลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
...............................
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
07.30 – 08.00 น.

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม
- ผูเขารับการอบรมสัมมนารวมรองเพลงชาติไทย
- พิธีกรรมทางศาสนา สวดมนต ไหวพระ
- กลาวคําปฏิญญาเขตสุจริต
พิธีเปด
- ประกาศเจตจํานงการบริหารงาน สพป.สงขลา เขต 2
- บรรยายพิเศษ
โดย นายปราโมทย สงสิงห ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
- ความเปนมาของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
โดย ทีมวิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
- การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตดวยการปฏิบัติงานแบบฐานสอง
โดย ทีมวิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
– การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตดวยการปฏิบัติงานแบบฐานสอง (ตอ)
โดย ทีมวิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
– กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
โดย ทีมวิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
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วันที่ 29 มิถุนายน 2562
08.30 – 12.00 น.

- แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา
- การตรวจสอบขอมูลผลการเผยแพรสูสาธารณะ
- ชี้แจงมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน
โดย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก สพม.เขต 16

13.00 – 15.30 น.

- แบงกลุม work shop จัดทํามาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน
โดย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก สพม.เขต 16

15.30 – 16.30 น.

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูและนําเสนอ
โดย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก สพม.เขต 16

หมายเหตุ เวลา 10.00 10.30 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
สิ่งที่ตองเตรียมมาใชในการประชุม
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ขอมูลเพื่อจัดทําตัวชี้วัดของแตละกลุมที่ไดรับมอบหมายในการเผยแพรบนเว็บไซต
วันที่ 29 มิถุนายน 2562
- คูมือการปฏิบัติงานของแตละกลุม
- คอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอพวง รวมถึงอุปกรณสนับสนุนการใชงานคอมพิวเตอร

ฉบับที่ 1 ปี 2562

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริ มสร้ างคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของ สพป.สงขลา เขต 2
ด้ วย สพป.สงขลา เขต 2 ได้ จัดให้ มีการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้ างคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของ
สพป.สงขลา เขต 2 ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมลีการ์ เดนส์ พลาซ่ า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผ้ ูเข้ ารับการอบรม จํานวน
73 คน เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน และเพื่อให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการผลักดันให้ เกิดสังคมที่ไม่ ทนต่ อการทุจริต ตลอดจนให้ เกิด
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้ ประกาศเจตจํานงสุจริต

กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 2
ภาพ/ข่ าว ศศิมน ยางทอง

