
 
 

รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
                                           

 
 
 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบรุ ีเขต 2  

 

 
 



 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

(ไตรมาส ที่ 2-3) 
ประเด็นการติดตาม ปฏิทินการกำกับติดตาม ปี 2563 ผลการ

ดำเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย  
- การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน  
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ดำเนินการ
แล้ว 

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  
- ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  
- รู้ทัน กันโกง “หยุดทุจริต หยุดทำลายชาติ”  
- ทบทวนจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสจุริต 

  
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ดำเนินการ
แล้ว 

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  
- รู้ทัน กันโกง “ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบ
ทำลายชาติ”  
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับข้าราชการใหม่- การสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

    ดำเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(ไตรมาส ที่ 2-4) 
ประเด็นการติดตาม ปฏิทินการกำกับติดตาม ปี 2563 ผลการ

ดำเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต  
- ธรรมคือคุณากรหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ : เวร
ใครเวรมัน  
- ทำบุญ-ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิด  
- ศักดิศรีและเกียรติภูมิชาว KAN 2 ด้วยคติ
พจน์ “สพป. กาญจนบุรี เขต 2  
ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า 
ค่าของคน “เฮ้” 

         ดำเนินการ
แล้ว 

ทุกสัปดาห์
และทุก
เดือนทุก
ไตรมาส 

5. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษา
วินัยและการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการ
ทุจริตสำหรับบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

         อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

6. การสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

         อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

7. การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็น
บุคลากรที่ดีที่ไม่ทนต่อการทุจริตของเราชาว 
KAN 2 และศึกษาดูงาน เขตสุจริตต้นแบบ  

         อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

(ไตรมาส ที่ 1-3) 
ประเด็นการติดตาม ปฏิทินการกำกับติดตาม ปี 2563 ผลการ

ดำเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1.พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2562  
- ชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และ
ภายนอก(EIT)  
- สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนางานของ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
-การจัดทำมาตรการต่างๆ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดำเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี 2563  

         ดำเนินการ
แล้ว 

3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชน  

         ดำเนินการ
แล้ว 

4. การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

         อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 
 

ผู้รายงานข้อมูล 

 
(น.ส.สุภาพ  จัดละ) 

ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน  
 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ 

แล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ใช้จ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย  - กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

     

2. ปลูกฝังและสรา้งจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต  

- กลุ่มพัฒนาครฯู 
กลุ่มอำนวยการ 

     

3. ปรับฐานความคิดบคุลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

- กลุ่มพัฒนาครฯู      

4. การสร้างคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบตัิงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต  

- กลุ่มอำนวยการ      

5. การส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม การรักษาวินัยและ
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริตสำหรับบุคลากร สพป.
กาญจนบุรี เขต 2  

- กลุ่มกฎหมายและ
คด ี

     

6. การสร้างเสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้างใน
สถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

50,000 กลุ่มการเงินฯ   40,000 40,000  

7. การพัฒนาบุคลากรตามหลักสตูรการเป็นบุคลากรที่ดี
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตของเราชาว KAN 2 และศึกษาดูงาน 
เขตสุจริตต้นแบบ 

150,000 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคลฯ 

  143,390 143,390  

 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน  

 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ใช้จ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

1. พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 กลุ่มนิเทศฯ   16,610 -  

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปี 2562  

- กลุ่มบรหิารงาน
บุคคลฯ 

     

3. การเสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชน  

- ศนูย ์DL- ICT  
 

     

4. การจัดทำและดำเนินการตามยทุธศาสตร์ 
ประชาสมัพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนได้เสีย  

- ศนูย ์DL- ICT  
 

     

                                                  รวมท้ังสิ้น 200,000    16,610 183,390  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม 
พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

กิจกรรม/ขั้นตอน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน(IIT) 
1. จัดทำบันทึกข้อความเสนอ ขอ
อนุมัติโครงการและ คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการ
พัฒนางานตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)ประจำปี 2563 
2.กำหนดการประชุมและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.จัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
การประชุม 
4. ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูล 
OITและแนวปฏิบัติการใช้
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และ
ภายนอก(EIT) 

1. เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
2. เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการ
ทำงานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) 

 

 

 

บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน   77 
คน 

ระยะเวลาจัดประชุม    วันที่ 11 
มิถุนายน  2563  เวลา 08.30-
16.30  ณ  ห้องประชุม    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
บุคลากร เข้าประชุม จำนวน  70 
คน มีความเข้าใจเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563   
 

บุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับฟังการ
ประชุมชี้แจง เนื่องจากติดราชการ
และภารกิจ   
แนวทางแก้ไข  ให้ เจ้าหน้าที่
ภายในในกลุ่มงานต่างๆไปประชุม
ชี้แจงตามกลุ่มย่อยต่อไป 

 

 



 

กิจกรรม/ขั้นตอน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
กิจกรรม ที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนางานตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)ประจำปี 2563 
1.จัดทำบันทึกเสนอขอจัดกิจกรรม
และแจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการ
จัดทำเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 
3. สรุปผลการดำเนินงาน 

เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการ
ทำงานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 
2563 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จำนวน  30  
คน 

ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลเอกสาร
หลักฐานตามตัวชี้วัดและนำเสนอ

ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ 
ประมาณ 90 % 

ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในตัวชี้วัด
บางรายการเนื่องจากผู้รับผิดชอบ
ยังเข้าใจไม่ถูกต้องและปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 



 
รายงานโครงการ 

โครงการ  พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ประจำปีงบประมาณ   2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

............................................................................................................................. ....................................................... 
ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แผนงาน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สนอง         
           นโยบาย สพฐ.นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
            ตวัชีว้ดัที่  5 สถานศึกษา หน่วยงานในสงักดั ทกุระดบั ผ่านการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
  1.2 เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 

2. เป้าหมาย 
     2.1 เชิงปริมาณ  
         บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 77  คน 
     2.2 เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ    
     3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
      3.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.กจ. 2 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 4.1 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 
          4.2    การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2563 
5. ระยะเวลาคำเนินการ 
           กิจกรรมที่  1  วันที่  11  มิถุนายน  2563 
  กิจกรรมที่  2  วันที่  30  มิถุนายน  2563  

6. งบประมาณ 
     6.1  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.          จำนวน        16,610            บาท 
     6.2  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก เขตพ้ืนที่      จำนวน………………………...      บาท 
     6.3 งบประมาณใช้จริง           จำนวน……16,610…………………...บาท 



 
7. การประเมินผล และเครื่องมือ 

ที่ รายการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในบทบาทและ

ภารกิจของตนเอง 
แบบสังเกต,แบบตรวจสอบผลงาน 

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ปี 2563 

รายงานผลการประเมิน 

8. ผลการดำเนินงาน 

ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักใน

บทบาทและภารกิจของตนเอง 
ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักในบทบาทและภารกิจของตนเอง 

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ปี 2563 

รอผลการประเมิน 

3. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.กจ. 2 

รอผลการประเมิน 

9. สรุปผลในภาพรวม 
     9.1  ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                       ต่ำกว่า                 เท่ากัน               สูงกว่า 
     9.2 จุดเด่นของโครงการ 

บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความตระหนักในภารกิจการปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วน 
     9.3 จุดที่ควรพัฒนา 

การบริหารจัดการภายในกลุ่มงานย่อย 
     9.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา- 

                                    ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                        

                                         (นางสาวสุภาพ  จัดละ) 
                                            ศึกษานิเทศก์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


