
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานป้องกนัการทจุรติ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรีุ เขต ๒ 



 
 

คำนำ 
         การจัดทำรายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการป้องกันการทุจริต(กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
            ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

  หวังว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ที่จะนำผลรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเขตสุจริต)ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่ต่อไป 
 
 
                            สุภาพ  จัดละ 
                                                                                                           30 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 

                                                                                        หน้า 

           คำนำ 
           สารบัญ 
           ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 
                      หลักการและเหตุผล       1 
                     วัตถุประสงค์ของโครงการ      1 
   ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ      2 
                     ผลที่คาดว่าจะได้รับ       2 
           ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
              กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ      3 
                      กิจกรรมที่ดำเนินการ       3 
                      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ   5 
                       วิธีการรวบรวมข้อมูล       5 
           ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินการ  
                      สรุปผลการดำเนินการ       6 
                      ปัญหาและอุปสรรค       6 
                      ข้อเสนอแนะ        6 
           เอกสารอ้างอิง 

     ภาคผนวก 

 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1  ส่วนนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)ได้กำหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero tolerance & Clean Thailand) มีพันธกิจใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception   Index:CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)              
อีกด้วย 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้ทำข้อตกลงความ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือประสานความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัลกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความสำคัญกับการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็น
กลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยสำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมเขตสุจริต) เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง เป้าหมายเพื่อปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื ่อพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา 
2. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
1.จำนวนกิจกรรมดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.ร้อยละของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับ

การทุจริต 
3.คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)   ปี  

2562  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทุกคน ได้ตระหนักรู้  เข้าใจและ

คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำ
ความดี รังเกียจคนโกง  

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปลูก
จิตสำนึกบคุลากรให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2  วิธีดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.เชิงปริมาณ   
     บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 70 คน 

                    กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  
7 กิจกรรม 
 2.เชิงคุณภาพ          
    -บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ตระหนักรู้  เข้าใจและ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำ
ความดี รังเกียจคนโกง  
     - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึก
บุคลากรให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

 1.กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการมีวินัย  ซื่อสัตย์ สุจรติ มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่  

1.1 กิจกรรมหน้าเสาธง  (เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตพร้อมทั้งแสดง
ศักดิศรีและเกียรติภูมิ ชาว KAN 2 ด้วยคติพจน์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกร
ก้องหล้า ค่าของคน”) ซึ่งดำเนินการในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์   

1.2รณรงค์การมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้าน
การทุจริต  ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

1.3 กิจกรรมการทำบุญตักบาตรประจำเดือนเกิด  วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมการเสียสละ มี
วินัย รูจักแบ่งปัน  มีความสามัคคี   

1.4 ชุมชนแห่งความดี “ความดี : ทดแทนคุณของแผ่นดิน” วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างคุณธรรมการมีจิต
สาธารณะ การเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักการแบ่งปัน 

1.5 การประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 
1.6 การทำบันทึกข้อตกลงของบุคลากรกับผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 2. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 3.กิจกรรมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
วัตถุประสงคเ์พ่ือสร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562   ณ ห้อง
ประชุมสพป.กาญจนบุรี เขต 2 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรที่ดีที่ไม่ทนต่อการทุจริตของเราชาวKAN 2 
วัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต เป็นบุคลากรที่ดีที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต  2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการศึกษาดูงานเปรียบเทียบกับเขตสุจริตต้นแบบ  3) เพื่อส่งเสริมพัฒนา
งานและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
          ดำเนินการ ในวันที่  22-23  สิงหาคม  2562   ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบตีรีขันธ์ เขต 2  งบประมาณ  175,000  บาท 

5. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2)เปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไขการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 3)เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว 
ถูกต้องตามระเบียบราชการ  ดำเนินการ ในวันที่  14 มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่
พัสดุของโรงเรียน จำนวน  200 คน  งบประมาณ  50,000   บาท 

 6. โครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)วัตถุประสงค์ เพ่ือชี้แจงเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562  และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
ดำเนินการในวันที่    25   เมษายน   2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต  2                                     
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             7. โครงการเตรียมความพร้อม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ โรงเรียนสุจริต   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)และ สร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน
สุจริต ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน  29  โรงเรียน งบประมาณ  25,000  บาท 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 
1. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 .แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 1. บันทึกข้อมูล การจัดกิจกรรมด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของเขตพ้ืนที ่

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินการ 
 

สรุปผลการดำเนินการ 
           1. จำนวนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 
7  กิจกรรม ได้แก่ 
  1.1 กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  1.2 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 
  1.3 กิจกรรมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรที่ดีที่ไม่ทนต่อการทุจริตของเราชาว
KAN 2 
  1.5 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษา  

          1.6 โครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 1.7 โครงการเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของ โรงเรียนสุจริต    
 2. บุคลากร  ผู้บริหาร  ครูผู้สอนและบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2  ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะการคิด   มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี  2562 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2  ได้คะแนนเฉลี่ย  87.61 

ปัญหาและอุปสรรค 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ิมข้ึนและต่อเนื่องทุกปี  

2.  การจัดกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 
          

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            สว่นภาคผนวก 

 

                                  รายงานกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรีเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กิจกรรมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดกลไกในการขับเคลื่อน ภายใต้โครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรม สำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาสุจริต) โดยกำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ 
ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงาน 
๒.2 เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมในการทำงาน 

 2.3 เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๓.๑ เชิงปริมาณผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
จิตสาธารณะ แบ่งปัน  
๔. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุวันเดือนปี ท่ีดำเนินการ) 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๕. กิจกรรมดำเนินการ 
5.๑ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
5.๒ กิจกรรมปลูกป่า และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
 
 



 
 
๖. วิธีดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 

1. ประชุมคณะทำงาน  
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ /มอบหมายการปฏิบัติงาน 
๓. ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง  
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการทำกิจกรรม  
๕. ดำเนินการตามกิจกรรม  
๖. ประเมินผลการดำเนินงาน  
๗. สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ 

๗. งบประมาณ 
  - บาท 
8. ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมทั้งแสดงศักดิศรี
และเกียรติภูมิ ชาว KAN 2 ด้วยคติพจน์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า 
ค่าของคน” ทุกวันจันทร์ 

๒. ผู้บริหารและบุคลการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน ใช้หลักธรรม 
เป็นแนวทางนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน 

๓. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติธรรมนำมาใช้กับการปฏิบัติงาน  
9. สรุปผลการดำเนินงาน  

9.๑ เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมทั้งแสดงศั กดิศรีและ

เกียรติภูมิ ชาว KAN 2 ด้วยคติพจน์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่า
ของคน” ทุกวันจันทร์ จำนวน ๔ ครั้งต่อเดือน รวมเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า ๔๘ ครั้งต่อปี จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรทางการศึกษาในเขตมีความพึงพอใจในกิจกรรม  

9.๒ เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร เป็นต้นแบบในการนำศีล สมาธิ ภาวนา มาปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรทางการศึกษา มีจิตสาธารณะ นำหลักธรรม ศีล สมาธิ ภาวนา มาปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงาน   เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ลดปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กร 
- บุคคลภายนอก มององค์กรเป็นหน่วยงานทางการศึกษาต้นแบบที่นำหลักธรรมมาใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน  
 

สรุปในภาพรวมของการดำเนินโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

๑๐. ปัญหาอุปสรรค 
 - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
 - 

กมลชนก  ผู้รายงาน 
(นางสาวกมลชนก  เสือผู้)  
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 



 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ........................................ 
                 (นายอาดลุย์  พรมแสง) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

ภาพกิจกรรม ธรรมคือคุณากรหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ 
 

เข้าแถวเคารพธงชาติ" นายดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะรอง ผอ.สพป.ฯ 
คณะผอ.กลุ่ม และคณะบุคลากร ร่วมพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ลานซุ้มพระ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรม ทำบุญ – ตักบาตร 

"ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง" นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากร
สำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมา 11 
ปี 3 เดือน ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์(เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรม ชุมชนแห่งความดี “ความดี : ทดแทนคุณของแผ่นดิน” 

 "รับมอบเต้าหู้ไข่ไก่เพ่ือแจกให้โรงเรียน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2  รับมอบ
เต้าหู้ไข่ไก่ ผสมน้ำนมสด จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับโรงเรียน เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน มีนางสาวจินตนา 
สุขสมแดน และนายศุภภัทร์ สาดา เป็นตัวแทนรับมอบเต้าหู้ดังกล่าว ณ อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
“เยี่ยมบ้านนักเรียน” ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของ  

 

 

 

 

 

"ช่วยเหลือบ้านเด็กนักเรียนไฟไหม้" ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอารักษ์ 
วิเศษสิงห์ นายธนะชน ทัศนะเกตุ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ และนางพรกมล ปลาอ่อน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 
2 นำคณะบุคลากรร่วมมอบเงินและเครื่องใช้ เพ่ือช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อ.พนม
ทวน จ.กาญจนบุรี ที่เกิดเหตุบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ได้รับความเสียหาย มีนางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ และคณะครูให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม ศักดิและเกียรติภูมิชาว KAN 2  

ภาพกิจกรรม ศักดิและเกียรติภูมิชาว KAN 2 ด้วยคติพจน์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรอง
ใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                          
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดกลไกในการขับเคลื่อน ภายใต้โครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาสุจร ิต) โดยกำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ                  
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงจัดกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมกาญจนบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 

2. วัตถุประสงค ์ 

 เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 3.1 เชิงปริมาณเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 3.2 เชิงคุณภาพเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีเครื่องมือ               
ในการดำเนินงานเพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรปลอดจากการทุจริต 

4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุวันเดือนปี ที่ดำเนินการ)  
 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 

5. กิจกรรมดำเนินการ  
 5.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ  
 5.2 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ  
 5.3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 
 



 
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  
 1. ประชุมคณะทำงาน  
 2. จัดทำคำสัง่แต่งตัง้คณะทำงานฯ /มอบหมายการปฏิบัติงาน  
 3. ประสานผู้เกีย่วข้อง  
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการทำกิจกรรม  
 5. ดำเนินการตามกิจกรรม  
 6. ประเมินผลการดำเนินงาน  
 7. สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ  

7. งบประมาณ . - บาท  

8. ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถจัดทำและประกาศใช้ แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

9. สรุปผลการดำเนินงาน   
 9.1 เชิงปริมาณ - ผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80   
 9.2 เช ิงคุณภาพ - สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 มีเครื ่องมือ                
ในการดำเนินงาน เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรปลอดจากการทุจริต  

10. ปัญหาอุปสรรค 

-   

11. ข้อเสนอแนะ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
             กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงาน 

                  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
                 ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กิจกรรมการเรื่องการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ประจำปี พ.ศ. 2562 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจึงกำหนดกลไกในการขับเคลื ่อน ภายใต้โครงการ
เสร ิมสร ้างค ุณธรรม จร ิยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                        
(กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) โดยกำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2)
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการกระทำที ่ถือเป็นเรื ่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.1 ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  3.2 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความตระหนัก 
รู้ เข้าใจ และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 
4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุวันเดือนปี ที่ดำเนินการ)  
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
5. กิจกรรมดำเนินการ  
  5.1 อบรมให้ความรู้เรื่องการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   
  5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เรื ่องกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการในการสร้าง
องค์กรปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  5.3 การประชุมแนวทางในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรปลอดจากการทุจริต 
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6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  
  1. ประชุมคณะทำงาน  
  2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ /มอบหมายการปฏิบัติงาน  
  3. ประสานผู้เกี่ยวข้อง  
  4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการทำกิจกรรม  
  5. ดำเนินการตามกิจกรรม  
  6. ประเมินผลการดำเนินงาน  
  7. สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ  
7. งบประมาณ .- บาท         
8. ผลการดำเนินงาน           
  1. ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีความตะหนัก  รู ้  เข้าใจ  และนำแนวทางการป้องกันการทุจริตมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและในหน่วยงานได้         
  2. นำผลการประชุมมาใช้ในหน่วยงานได ้
9. สรุปผลการดำเนินงาน  
  9.1 เชิงปริมาณ  
  - ผู ้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า                      
ร้อยละ 80            
  9.2 เชิงคุณภาพ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความ                   
ตะหนัก  รู้  เข้าใจ  และนำแนวทางการป้องกันการทุจริตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในหน่วยงานได้ 
10. ปัญหาอุปสรรค-           
11. ข้อเสนอแนะ-  
 
          วรัญญา  ผู้รายงาน 
           (นางวรัญญา เพ็งจันทร์)   
                   ตำแหน่ง    พนักงานพิมพ์ดีด 
 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ......................................... ........ 
        (นายอาดุลย์  พรมแสง) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรม 
ให้ความรู้เรื่องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานโครงการ 
 
โครงการ   พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
-กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่(ITA) 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ประจำปีงบประมาณ 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
              ยุทธศาสตร์ที่ -  กลยุทธ์ที่  3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   4) ร้อยละของหน่วยงาน
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภครัฐ(ITA)  
1.วัตถุประสงค์   

 เพ่ือชี้แจงเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) 
ประจำปีงบประมาณ 2562  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 
2.เป้าหมาย  

บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  จำนวน   70  คน 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
   ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

(ITA) 

5. ระยะเวลาคำเนินการ 
   วันที่ 25  เมษายน  2562    ณ ห้องประชุม ใหญ่    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี 

6. งบประมาณ 
     6.1  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.          จำนวน   2,340     บาท 
     6.2  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก เขตพ้ืนที่      จำนวน  -   บาท 
     6.3  งบประมาณใช้จริง                                จำนวน    2,340   บาท 
 
 



 
 
7. การประเมินผล และเครื่องมือ 

ที ่ รายการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)เขตพ้ืนที่
ออนไลน์ 

แบบสอบถาม 

2.  ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)เขต
พ้ืนที่ออนไลน์ 

แบบสอบถาม  

 

8. ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)เขตพ้ืนที่
ออนไลน์ 

บุคลากร ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจการ
ประเมินITAของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)เขตพ้ืนที่
ออนไลน์ 

บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ คามเข้าใจเกณฑ์
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

9. สรุปผลในภาพรวม 
     9.1  ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                       ต่ำกว่า                 เท่ากัน               สูงกว่า 

     9.2 จุดเด่นของโครงการ 
 บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความรู้  ความเข้าใจเรื่อง
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)เขต
พ้ืนที่ออนไลน์  
      9.3 จุดที่ควรพัฒนา  การสร้างความตระหนักและภาระงานที่ต้องรับผิดชอบซึ่งต้องทำให้เป็นงานประจำ
ไม่ใช่การทำเพ่ือประเมิน       

   9.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  -จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในครั้งต่อไป 

                                   ลงชื่อ                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                        

                                                   (น.ส.สุภาพ  จัดละ)/ศึกษานิเทศก์ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                   บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
ที่      - /2562   วันที่  16   เดือน   เมษายน    พ.ศ.  2562 
เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) 
                                                                                                                          
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 ตามที่ สพฐ. จัดประชุมชี ้แจงเรื ่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 และกลุ่มงานนิเทศฯ ได้แจ้งในที่ประชุมของคณะผู้บริหาร
ระดับเขตพื้นที่ไปแล้วนั้นบัดนี้ สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการประเมิน ITA เสร็จแล้ว และแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 ในการนี้ กลุ่มงานนิเทศฯ จึงจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่(ITA)  ในวันที่ 25  เมษายน  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยมีเป้าหมายผู้เข้าประชุมได้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  
เห็นควร  เพื่อโปรดพิจารณา  
            1. อนุมัติการจัดกิจกรรม 
  2. ขออนุญาตแจ้งบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ 
  3. อนุมัติงบประมาณค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างจากบัญชีจัดสรรงบประมาณที่ ศธ 04002/1431 
ลงวันที่  29  มีนาคม  2562     จำนวน  2,340  บาท 

 

 

                                                     (นางสาวสุภาพ  จัดละ) 
                                            ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 

 

 



 
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(ITA)  ปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 25  เมษายน  2562  
ณ  ห้องประชุมใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

………………………………….. 
 

วัน/เวลา รายการ หมายเหตุ 
25 เม.ย. 62   
07.00-08.30 น. รายงานตัว  
08.30-09.00 น. พิธีเปิด/วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) 
 

09.00-10.30 น. แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562  
10.30-10.45น. พัก  
10.45-12.00 น. เกณฑ์การประเมิน 

ระเบียบวิธีการประเมิน 
ขั้นตอนการประเมิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ที่  42 /2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์(ITA)  ปีงบประมาณ  2562 

...................................................................... 

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จะดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency  Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและนำไปเป็นกรอบในการพัฒนา
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงการทำงานในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์( ITAS  Online  2019) 
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายอาดุลย์   พรมแสง            ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                       ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ          รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           รองประธานกรรมการ 
3. นายคุณาพิชศน์   แซมสีม่วง   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                  กรรมการ 
4. นายอารักษ์    วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                กรรมการ 
5. นายนิพนธ์    ภัทรวังส ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                          กรรมการ 
6. นางพรกมล  ปลาอ่อน  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                          กรรมการ 
7. นายประคอง   บัวปรอท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                    กรรมการ 
8. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี ผอ.กลุ่มอำนวยการ                  กรรมการ 
9. น.ส.ไอยรินณ์   จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                 กรรมการ 
10.นางชนาฏ์นันช์  ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                กรรมการ 
11.นายแมน    คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการ 
12.น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน                                     กรรมการ 
13.น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา            ผอ.กลุ่มแผนและนโยบาย                                    กรรมการ 
14.นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ               กรรมการ 
15.น.ส.อุบลศรี   ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ                กรรมการ 
16.น.ส.พรรณพิมล   วิเศษสิงห์    ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี                 กรรมการ 
17.น.ส.สุภาพ  จัดละ  ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ 



 
 
        มีหน้าที ่วางแผน  ให้คำปรึกษา ชี้แนะ แก่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดทำข้อมูลเพ่ือพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประเด็น แบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(OIT)  
คณะกรรมการชุดที่ 1  
1. นายคุณาพิชศน์   แซมสีม่วง    รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           ประธานกรรมการ 
2. น.ส.พรรณพิมล   วิเศษสิงห์     ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
3. นางนราทิพย์  สะอาดเอ่ียม     นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการ 
4. นางอรพินธ์     ไชยสมทิพย์     นักจัดการงานทั่วไป             กรรมการ 
5. นางอรดา  ยางงาม               นักจัดการงานทั่วไป                                        กรรมการ 
6. นางกัลยรัตน์  ถ้ำแก้ว  เจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 
7. นางธิรดา  ฆารสินธุ์นภา         เจ้าพนักงานธุรการ              กรรมการ 
8. นายปฐม   แจ้งธรรมมา          นิติกร      กรรมการ  
9. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี         ผอ.กลุ่มอำนวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  พัฒนา ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  และ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
 คณะกรรมการชุดที่ 2  
1. นางพรกมล   ปลาอ่อน    รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน                                กรรมการ 
3. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. นางประดับ  ช้างเขียว  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 
5. น.ส.วัลภา   สงวนศักดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
6. นางกัลยารัตน์   ถ้ำแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 
7.  น.ส.นิภาดา   วงษ์น้อย ลูกจ้างชั่วคราว            กรรมการ 
8. น.ส.ชนนิกานต์  รักอาชีพ        ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
9. น.ส.แพรวนภา   โคกแก้ว        ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
10. นางชนาฎนันช ์ ศักดิ์สุนทร   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์      กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที ่ พัฒนาตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
คณะกรรมการชุดที่ 3 
1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์   รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.อุบลศรี   ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ            กรรมการ   
3. นางนงนุช  ก้านเหลือง  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. น.ส.ปาจรีย์   ลำดวน  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 



 
 
5. นายศรชัย    ไชยวฒุ ิ  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
6. น.ส.เบญจา   กากะนิก  นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
7. นายปฐม    แจ้งธรรมมา          นิติกร      กรรมการ 
8. น.ส.สรัลพร    เหรียญทอง ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
9. น.ส.อุมาพร  วิเศษสิงห์  ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
10. น.ส.สิณาภรณ์  สอนใจ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
11. น.ส.กมลชนก   เสือผู้  ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
12. นางวรัญญา  เพ็งจันทร์         ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
13. นายแมน  คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ พัฒนาตัวชี้วัดที่  3  การใช้อำนาจ 
  คณะกรรมการชุดที่ 4 
1. นายอารักษ์   วิเศษสิงห์          รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 
2. นายประคอง   บัวปรอท ผอ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมการ 
3. นายแมน     คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
4. นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ            กรรมการ 
5. น.ส.ไอยรินณ์   จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             กรรมการ 
6. น.ส.กมลวรรณ   พลอยมี ผอ.กลุ่มอำนวยการ              กรรมการ 
7. นางชนาฏ์นันช์   ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 
8. น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน                        กรรมการ 
9. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
10.น.ส. พรรณพิมล   วิเศษสิงห์    ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
11. น.ส. อุบลศรี  ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ     กรรมการและเลขานุการ 
12. นายปฐม   แจ้งธรรมมา นิติกร        กรรมการและเลขานุการ 
13. นางวรัญญา  เพ็งจันทร์         ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. น.ส.นารินทร์   พรดี  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ พัฒนาตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คณะกรรมการชุดที่ 5  
1. นายปกรณ์   ม่วงเจริญ           รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           ประธานกรรมการ 
2. นายประคอง  บัวปรอท          ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ    กรรมการ 
3. นางกมลวรรณ   พลอยมี   ผอ.กลุ่มอำนวยการ    กรรมการ 
4. น.ส. ไอยรินณ์    จันทร์แย้ม     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
5. นางชนาฎนันช์  ศักดิ์สุนทร   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        กรรมการ 
6. นายแมน  คำวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 



 
 
7. น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน                                กรรมการ 
8. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
9. น.ส.พรรณพิมล  วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายคดี    กรรมการ 
10. นางนราทิพย์  สะอาดเอ่ียม    นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการ 
11. นางอรดา  ยางงาม              นักจัดการงานทั่วไป                                 กรรมการ 
12. นางอรพินธ์     ไชยสมทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป             กรรมการ 
13. นายเจษฎา  ตันธนะ            นักวชิาการคอมพิวเตอร์       กรรมการ 
14. นายอุดม   สืบบุก        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ            กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ พัฒนาตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
คณะกรรมการชุดที่ 6 ประสานงานและตรวจสอบข้อมูล 
1. นายปกรณ์   ม่วงเจริญ           รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           ประธานกรรมการ 
2. นายคุณาพิชศน์   แซมสีม่วง    รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
3. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์           รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
4. นายนิพนธ์  ภัทรวังส ์  รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 
5. นางพรกมล   ปลาอ่อน  รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
6. นายประคอง    บัวปรอท ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
7. น.ส.สุภาพ   จัดละ            ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ 
8. นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        มีหน้าที ่1.  ตรวจสอบ ข้อมูล ร่องรอย หลักฐานแบบตรวจข้อมูลการเปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT) จาก 
ผู้รับผิดชอบทุกคณะ  ตามกำหนดการ 
                  2. ประสานงานการประเมินเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์( ITA  Online  2019) 
                  3. ประสานงานและจัดทำข้อมูล ผู้ประเมินภายใน(IIT)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)และการ
ประเมินทางระบบออนไลน์ตามกำหนดการ 
                  4. แจ้งเตือนผ่าน social  media ของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น IIT,EIT 
ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  22   กุมภาพันธ์  2562 
                                      สั่ง  ณ   วันที่  22  กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2562 
 

 
                                                     (นายอาดุลย์   พรมแสง) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ     
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
แผนงาน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สนอง         
           นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
             กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
            (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภค
รัฐ(ITA) 
ลักษณะโครงการ                  (  ) ใหม่                   (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภาพ  จัดละ 
ระยะเวลาดำเนินการ   มี.ค. 62-ก.ย.62 
 

1. หลักการและเหตุผล 

            สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดย
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสำนักงาน เขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา และโรงเรียนสุจริต  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อน
ได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของ
สำนักงานเขตและโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
 2.2 เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
 
 
 



 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
         บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 73  คน 
     3.1 เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดชันีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
งานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)ประจำปี 2562 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150 บาท 
จำนวน 73 คน  เวลา   2  วัน  

  
 
 
 
21,900 

  น.ส.สภุาพ 
จัดละ 

2. กิจกรรมที่ 2  
การประชุมช้ีแจงแนวปฏิบตัิการใช้เครื่องมือ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)และภายนอก(EIT) 
-ค่าอาหารว่าง คนละ  60  บาท จำนวน 
173  คน  เวลา   1  วัน 

  
 
 
 
 
10,380 

  น.ส.สภุาพ 
จัดละ 

3. กิจกรรมที่ 3ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการ
พัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 250
บาท จำนวน 73 คน  เวลา   1  วัน 

  
 
 
18,250 

  น.ส.สภุาพ 
จัดละ 

รวม  50,000    

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

 

ที่ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ(OIT)ประจำปี 2562 

            น.ส.สภุาพ 

จัดละ 

2. การประชุมช้ีแจงแนวปฏิบตัิการใช้
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสยีภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 

            น.ส.สภุาพ 

จัดละ 

3. ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการ
พัฒนางานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

            น.ส.สภุาพ 

จัดละ 



 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใสของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

แบบประเมินของป.ป.ช. 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สพป.กจ. 2 

ตรวจสอบรายงาน แบบรายงานลการประเมินฯ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น และประชาชน
สามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และท่ัว 

 

ลงช่ือ                                            ผู้เสนอโครงการ
   

                                 (นางสาวสุภาพ  จัดละ)                      
                            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

ลงช่ือ                                               ผู้พิจารณา
โครงการ 

           (นายประคอง    บัวปรอท)      
                  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                 (นายปกรณ์    ม่วงเจริญ) 
                                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ลงช่ือ...............................  ............................ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                          (นายอาดุลย์     พรมแสง  ) 

                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 



 
 

                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
ที่     -   /2562    วันที ่   12  เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2562 
เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)     
       ปีงบประมาณ  2562 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                ตามท่ี สพฐ.กำหนดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์(Integrity  and  Transparency  Assessment  Online:ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และให้สพป.จัดทำแผนป้องกันการทุจริต และส่ง สพฐ ภายในวันที่ 15 ก.พ.
62 นั้น   
.      ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และคณะผู้บริหารของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุกท่าน ประชุม ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 
น. ณ ห้องประชุม เจ้าคุณทองดำ  

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    สุภาพ  จัดละ 

 ( น.ส.สภุาพ  จัดละ) 

               ศึกษานิเทศก์ 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                      

 

                                 

 

                              

 

 

 



 
 

ประชุมพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA  การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ  2562 

 

 

                                        

 

 

                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานโครงการ 
โครงการ  เตรียมความพร้อม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ 
            โรงเรียนสุจริต 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ประจำปีงบประมาณ 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
              ยุทธศาสตร์ที่ -  กลยุทธ์ที่  3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภครัฐ(ITA)  

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 สร้างความรู้  ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
  1.2  สร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต 

2. เป้าหมาย 
     2.1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   จำนวน  29  โรงเรียน 
  2.2  โรงเรียนสุจริต จำนวน  99  โรงเรียน 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
   3.1.ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต 
   3.2.ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสุจริตและเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

5. ระยะเวลาคำเนินการ 
           สิงหาคม-กันยายน  2562 
6. งบประมาณ 
     6.1  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.          จำนวน   25,000  บ 
     6.2  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก เขตพ้ืนที่      จำนวน  -   บาท 
     6.3  งบประมาณใช้จริง                                จำนวน   25,000  บาท 

           บันทึกเพ่ิมเติม  - 

 

 



 
 
 
7. การประเมินผล และเครื่องมือ 

ที ่ รายการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจการ

จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต 
แบบสอบถาม/ตรวจผลงาน 

2.  ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

แบบสอบถาม  

8. ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจการ

จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต 
บุคลากร ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจการ
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต 

2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ คามเข้าใจเกณฑ์
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

9. สรุปผลในภาพรวม 
     9.1  ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                       ต่ำกว่า                 เท่ากัน               สูงกว่า                                                        
     9.2 จุดเด่นของโครงการ 
 1. ผู้บริหารและครูมีความรู้  ความเข้าใจ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเว็ปไซต์ ของโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  
      9.3 จุดที่ควรพัฒนา  ระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
      9.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  -จัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงในครั้งต่อไป 
 

                                   ลงชื่อ                       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                        

                                                 (น.ส.สุภาพ  จัดละ) 

                                                    ศึกษานิเทศก์ 

 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 

                                                 

 

                               

 

                                 

 

                                    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รายงานโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ในสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

โดย 

นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 
  
      การจัดทำรายงานโครงการสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ 3) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
              ขอขอบคุณ ดร.อาดุล  พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 นางพรกมล  ปลาอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ขอบคุณวิทยากร และเจ้าหน้าที่ในกลุ ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกคน ที่ให้การสนับสนุนจนการ
ดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี  
              หวังว่า รายงานโครงการสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ในสถานศึกษา เล่มนี้จะ เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะนำผลรายงาน
โครงการสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ในสถานศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
         28 มิถุนายน 2562 
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ส่วนที่ 1  ส่วนนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ในการกระจายอำนาจการจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และการบริหารงบประมาณ
ให้แก่ส่วนราชการตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ส่วนราชการจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทาง
การเงิน การบัญชี และการพัสดุภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุม
ภายในภาครัฐที่เข้มแข็ง เป็นกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของส่วนราชการ มี
ความถูกต้อง ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
  เนื ่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ มีขั ้นตอนที่ละเอียดอ่อน และต้อง
ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษาและข้าราชการสำนักงาน เพื ่อให้มีความรู้         
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ทำ
ให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้ง
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับ       
การบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหาร การทำงานเป็นทีม และหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ

ด้านพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2. เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ

เสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ 

3. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ   
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินในสถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษาในสังกัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถ
ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ไปปฏิบัติและ 
พัฒนาการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 



 
 

 

ส่วนที่ 2  วิธีดำเนินการ 

   
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
จำนวน 100 โรงเรียน  รวม 100 คน  
  2. เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   
เขต 2 จำนวน 100 โรงเรียน รวม 100 คน   
      
ระยะเวลาดำเนินการ  
   เดือน พฤษภาคม 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 

กิจกรรมที่ดำเนินการ   
  กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมสัมมนา   
       1. จัดอบรมตามโครงการฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
       2. ดำเนินการประเมิน และสรุปรายงานผล   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ   
   1. แบบสอบถาม  
  2. แบบรายงานผลการเข้ารับการอบรม  

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

   การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบโครงการแจกและรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง 
    

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 
 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินการ 
    

สรุปผลการดำเนินการ    
1. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    

วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มาก  ยิ่งขึ้น  

2. สถานศึกษามีเวทีในการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน    และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค และเกิดการระดมความคิดในการหาแนวทางการแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน     ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการได้มากยิ่งขึ้น   

3. สามารถลดขั้นตอนในการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ    
   

จุดเด่น    
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ   
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมี  
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล          
      

จุดด้อย   
   ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ยังขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน บางครั้งเกิดความ   
สับสน ทำให้การปฏิบัติงานพัสดุอาจเกิดความล่าช้าได้     

ปัญหาและอุปสรรค  

  1. สถานศึกษาไม่ควรเปลี ่ยนตัวผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุบ่อย ๆ เนื ่องจากจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
  2. มีการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานพัสดุอยู่ตลอดเวลา    

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสำคัญและเข้าร่วมการอบรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  
เพ่ือจะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน และทำงานควบคู่ไปด้วยกัน      
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ส่วนภาคผนวก 

 

         สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
         คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) 
         รายงานการประชุม (ถ้ามี) 
         เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ 
         สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
         สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
         ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร 

การเปนบุคลากรที่ดีที่ไมทนตอการทุจริตของเราชาว KAN2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

โดย 

นางชนาฏนันช  ศักดิ์สุนทร 

ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



คํานํา 

     การจัดทํารายงานโครงการรายงานโครงการพัฒนาโครงการบุคลากรตามหลักสูตรการเปน
บุคลากรท่ีดีท่ีไมทนตอการทุจริตของเราชาว KAN2 .ประจําปงบประมาณ      พ.ศ.2562 เลมนี้ จัดทําข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานการดําเนินงานรายงานโครงการพัฒนาโครงการบุคลากรตามหลักสูตรการ
เปนบุคลากรท่ีดีท่ีไมทนตอการทุจริตของเราชาว KAN2 เพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะใน
การดําเนินงาน 

              ขอขอบคุณ ดร.อาดุลย  พรมแสง   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากรทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทํารายงานรายงานโครงการพัฒนา
โครงการบุคลากรตามหลักสูตรการเปนบุคลากรท่ีดีท่ีไมทนตอการทุจริตของเราชาว KAN2  

              หวังวา รายงานโครงการรายงานโครงการพัฒนาโครงการบุคลากรตามหลักสูตรการเปน
บุคลากรท่ีดีท่ีไมทนตอการทุจริตของเราชาว KAN2 เลมนี้จะเปนประโยชน ตอผูเก่ียวของทุกและสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีจะนําผลรายงานโครงการ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป 

 

 

         ชนาฎนันช  ศักดิ์สุนทร 

                                                                                               30  สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                                                                                        หนา 

           คํานํา 
           สารบัญ 
           สวนท่ี 1 สวนนํา 
                      หลักการและเหตุผล       1 
                     วัตถุประสงคของโครงการ        1 
  เปาหมาย        1 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ      2 
                     ผลท่ีคาดวาจะไดรับ       2 
           สวนท่ี 2 วิธีดําเนินการ 
              กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ      3  
                     กิจกรรมท่ีดําเนินการ       3 
                     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล/การประเมินผลโครงการ   3 
                       วิธีการรวบรวมขอมูล       3 
           สวนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินการ  
                      สรุปผลการดําเนินการ       4 
                      ขอเสนอแนะ        11 
                      ปญหาและอุปสรรค       11 

     ภาคผนวก         12 
     ภาพกิจกรรม 
     สําเนาโครงการท่ีไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว 
     รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
                        คําสั่ง 
     แบบสอบถาม 
              

 



สวนที่ 1  สวนนํา 
 
หลักการและเหตุผล 

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปน
มาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงาน
อยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการ
ประเมินมาใชประเมินสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนสุจริต  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายใน
หนวยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและไดพิจารณาแลวเห็นวา
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา  เพ่ือ
พัฒนางานตามภารกิจใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทุจริต  เปนบุคลากรท่ีดีท่ีไมทนตอการทุจริต 
     2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการศึกษาดูงานเปรียบเทียบกับเขตสุจริตตนแบบ     
    3. เพ่ือสงเสริมพัฒนางานและยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)  
 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ  
         บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 72  คน 
     ชิงคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิม
สูงข้ึน 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 รอยละ 100 ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปน
บุคลากรท่ีดี และไมทนตอการทุจริต 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผานการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภครัฐ (ITA) และ เปนไปตามจุดเนน “รวดเร็ว ถูกตอง 
โปรงใส ใสใจบริการ” และ คําขวัญ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไมเปนสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรกองหลา 
คาของคน...เฮ” 
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สวนที่ 2  วิธีดําเนินการ 
 
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
               บุคลากรทางการศึกษาฯ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จํานวน 73 คน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
                มีนาคม – กันยายน 2562 
 
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
                กิจกรรมสวนท่ี 1 
                          ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหความรูและเตรียมความพรอมใน
การศึกษาดูงาน เขตสุจริตตนแบบ 
                กิจกรรมสวนท่ี 2 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู “เขตสุจริตตนแบบ” 
 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล/การประเมินผลโครงการ 
          แบบสอบถาม 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล 
                นําแบบสอบถามมาวิเคราะหผลจากการศึกษาดูงาน 
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สวนที่ 3 สรุปผลการดําเนินการ 
 
สรุปผลการดําเนินการ 
                ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเปนบุคลากรท่ีดีท่ีไมทน
ตอการทุจริตฯ  โดยสรุปในภาพรวมพบวา  
              เชิงปริมาณ รอยละ 100 ของจํานวนบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจและรูบทบาทหนาท่ี
ของแตละคน และพบวา บุคลากรรอยละ 100 จะตั้งใจในการปฏิบัติงานโดยสุจริต 
     เชิงคุณภาพ  บุคลากรทางการศึกษาฯ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน และจะรวมกันนําพอองคกรใหพนจากการ
ทุจริต 
 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการพัฒนาบุคลากร 
ตามหลักสูตรการเปนบุคลากรท่ีดีทีไมทนตอการทุจริตของเราชาวกาญจน 2 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 59 คน (N = 59) 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักสูตรการเปน

บุคลากรท่ีดี ทีไมทนตอการทุจริต ของเราชาวกาญจน 2 ในภาพรวม อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 

(�̅�𝑥) เทากับ 4.68 และ  S.D. เทากับ 0.57 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป 
ขอ 1 เพศ 

 
จํานวนผูตอบแบบสอบแยกตามเพศ ดังนี้  

ชาย     จํานวน   16 คน คิดเปนรอยละ 27.1 
หญิง     จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 72.9 
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ขอ 2 วุฒิการศึกษา 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามมีวุฒิการศึกษาสูงสุด  ดังนี้ 

ระดับ ปริญญาตรี   จํานวน   23 คน คิดเปนรอยละ 39 
ระดับ ปริญญาโท    จํานวน   30 คน คิดเปนรอยละ 50.8 
ระดับ ปริญญาเอก   จํานวน    2 คน คิดเปนรอยละ   3.4 
ระดบั ปวท.    จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ   1.7 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน    2 คน คิดเปนรอยละ   3.4 
ระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 6   จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ   ใ 

 
ขอ 3 กลุมงานหรือหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 

  
จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามกลุมหรือหนวยงาน 

ผอ./รองผอ.สพป.   จํานวน  4 คน  คิดเปนรอยละ   6.8 
กลุมอํานวยการ    จํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ  15.3 
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ  15.3 
กลุมบริหารงานบุคคล   จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 18.6 

 กลุมนโยบายและแผน   จํานวน  5 คน  คิดเปนรอยละ   8.5 
กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ   จํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ  15.3 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน  2 คน  คิดเปนรอยละ   3.4 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  จํานวน  5 คน  คิดเปนรอยละ   8.5 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร  จํานวน  3 คน  คิดเปนรอยละ   5.1 
กลุมกฎหมายและคดี   จํานวน  1 คน  คิดเปนรอยละ   1.7 
กลุม DL-ICT    จํานวน  1 คน  คิดเปนรอยละ   1.7 
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ขอ 4 ประสบการณการทํางาน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามประสบการณการทํางาน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
  นอยกวา 1 ป    จํานวน    9 คน  คิดเปนรอยละ  15.3 

1 – 3 ป     จํานวน   10 คน  คิดเปนรอยละ 16.9 
4 – 6 ป     จํานวน    2 คน  คิดเปนรอยละ   3.4 
7 – 9 ป     จํานวน    9 คน  คิดเปนรอยละ  15.3 
10 – 12 ป    จํานวน    1 คน  คิดเปนรอยละ   1.7 
13 – 15 ป    จํานวน    1 คน  คิดเปนรอยละ   1.7 
มากกวา 15 ป    จํานวน  27 คน  คิดเปนรอยละ  45.8 

 
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ / การนําไปใช 
ขอ 1 กิจกรรม introduction โครงการพัฒนาบุคลากร ITA  

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 
  ระดับ 3 ปานกลาง   จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ  1.7 

ระดับ 4 มาก    จํานวน  10 คน คิดเปนรอยละ 16.9  
  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน  48 คน คิดเปนรอยละ 81.4 

 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ  / การนําไปใช อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.8 และ  S.D. เทากับ 0.45 
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ขอ 2 คนดีศรีกาญจน 2 สูเพชรเสมากาญจน 2  

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 
  ระดับ 2 นอย    จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ  1.7 

ระดับ 3 ปานกลาง   จํานวน    3 คน คิดเปนรอยละ  5.1 
ระดับ 4 มาก    จํานวน  15 คน คิดเปนรอยละ 25.4  

  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน  40 คน คิดเปนรอยละ 68.7 

 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ  / การนําไปใช อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.59 และ S.D. เทากับ 0.67 
 
ขอ 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ณ สพป.ประจวบคึรีขันธ 2  

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 

ระดับ 2 นอย    จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ  1.7 
ระดับ 3 ปานกลาง   จํานวน    2 คน คิดเปนรอยละ  3.4 
ระดับ 4 มาก    จํานวน   18 คน คิดเปนรอยละ 30.5  

  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน   38 คน คิดเปนรอยละ 64.4 

 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ  / การนําไปใช อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.58 และ  S.D. เทากับ 0.65 
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ขอ 4 กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือเปนคนดีศรีกาญจน 2 ณ ชายหาดบานกรูด 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 

ระดับ 4 มาก    จํานวน     8 คน คิดเปนรอยละ 13.6  
  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน   51 คน คิดเปนรอยละ 86.4 

 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ  / การนําไปใช อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.86 และ  S.D. เทากับ 0.35 
 
ขอ 5 กิจกรรมภาคกลางคืน และกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตตอผูเกษียณอายุราชการ 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 

ระดับ 2 นอย    จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ  1.7 
ระดับ 3 ปานกลาง   จํานวน    4 คน คิดเปนรอยละ  6.8 
ระดับ 4 มาก    จํานวน  14 คน คิดเปนรอยละ 23.7  

  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน  40 คน คิดเปนรอยละ 67.8 

 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ  / การนําไปใช อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.58 และ  S.D. เทากับ 0.7 
 
ขอ 6 สามารถนําความรู ประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 
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  ระดับ 3 ปานกลาง   จํานวน    2 คน คิดเปนรอยละ  3.4 
ระดับ 4 มาก    จํานวน  21 คน คิดเปนรอยละ 35.6  

  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน  36 คน คิดเปนรอยละ 61 

 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ  / การนําไปใช อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.58 และ  S.D. เทากับ 0.56 
 
ขอ 7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 

ระดับ 1 นอยท่ีสุด   จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ  1.7 
ระดบั 3 ปานกลาง   จํานวน    5 คน คิดเปนรอยละ  8.5 
ระดับ 4 มาก    จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 33.9  

  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน  33 คน คิดเปนรอยละ 55.9 

 ระดับความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ / การนําไปใช อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.42 และ  S.D. เทากับ 0.79 
 
ขอ 8 ความเหมาะสมของ อาหาร ท่ีพัก 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 

ระดับ 1 นอยท่ีสุด   จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ  1.7 
ระดับ 3 ปานกลาง   จํานวน    5 คน คิดเปนรอยละ  8.5 
ระดับ 4 มาก    จํานวน  24 คน คิดเปนรอยละ 40.7  

  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน  29 คน คิดเปนรอยละ 49.2 

 ระดับความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ / การนําไปใช อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.36 และ  S.D. เทากับ 0.78 
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ขอ 9 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเปนบุคลากรท่ีดี ท่ีไมทนตอ
การทุจริตของเราชาวกาญจน 2 

 
 จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ดังนี้ 

ระดับ 2 นอย     จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ  1.7 
ระดับ 4 มาก    จํานวน  16 คน คิดเปนรอยละ 27.1  

  ระดับ 5 มากท่ีสุด   จํานวน  42 คน คิดเปนรอยละ 71.2 

 ระดับความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ / การนําไปใช อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) 
เทากับ 4.68 และ  S.D. เทากับ 0.57 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ขอ 1 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการพัฒนาครั้งนี้ 
 เปนกิจกรรมท่ีสรางขวัญกําลังใจและประสานสามัคคี..ควรจัดกิจกรรมอยางเสมอตนเสมอปลายกับ

บุคคลากรทุกตําแหนง / เหมาะสมแลวคะ / ดีมาก / ทําตอไปครับ / เหมาะสมดีแลวคะ / ขอบคุณ 
/ ดีครับอยากใหจัดอีก / ควรทําทุกป / กิจกรรมมีความเหมาะสม / กิจกรรมสนุก ครบทุกรสชาติ 

 กิจกรรมมากไปคะ / กิจกรรมภาคกลางคืนควรใหเวลามากกวานี้ / ภาคกลางคืน ควรปรับปรุง
กิจกรรม 

 มีความเหมาะสมกับระยะเวลาดี 
 เวลานอย / ระยะเวลาในการอบรมนอยไป / ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เนื่องจากไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับงานท่ีรับผิดชอบไดเพียง
เรื่องเดียว คือ คิดเลขเปน ยังไมครอบคลุมตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย / ดานเวลา / 
ระยะเวลาจํากัดมากเกินไป / กิจกรรมจํากัดเวลา / ระยะเวลาอยากใหเปน 3 วัน 2 คืน / ควรเพ่ิม
วันมากกวานี้ / อยากใหมีวันในการจัดกิจกรรมมากกวานี้ / เพ่ิมเวลาภาคกลางคืน 

 อาหารกลางคืน มีอาหารประเภทเผ็ดมากเกินไป ทําใหทองเสีย / ขอสะตอผัดกุง 
 บุคลากรควรมารวมกิจกรรมทุกทาน / ความรวมมือ ความสามัคคี 
 เปลี่ยนสถานท่ีไปทางอีสานบาง / จัดประชุมนอกสถานท่ี 
 การไปศึกษาดูงานตางจังหวัดหรือสถานท่ีตางๆ เรานาจะเยี่ยมชมดูชีวิตประจําวันของคนในทองถ่ิน 

และภูมิภาคนั้นๆ หรือดูของดีของชุมชน หรือศูนยเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือเปนการกระจายรายไดสู
ประชาชน แทนกลุมรานคาใหญๆ เพราะสถานท่ีบางแหงสามารถเขาชมไดแบบหมูคณะไดอยาง
เดียวเทานั้น ทําใหเราสามารถเขาแวะชมและนําเอาสิ่งดีๆมาใชนอกเหนือจากงานวิชาการของเรา
ได แทนการแวะชมสถานท่ีทองเท่ียวและซ้ือของฝากกับสถานท่ีใหญขางเสนทาง เพราะใครๆก็
สามารถแวะเท่ียวหรืออุดหนุนสินคากันได  
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 การทํากิจกรรม CSR ขนาดเล็กตางๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม และเพ่ือเปนตัวอยางใหสังคม 
หรือทําเปนตัวอยางใหคนแถวนั้นไดเห็นและเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดตัวเอง และเปนกิจกรรมท่ีดีตอ
ภาพลักษณของเรา 

 
ขอ 2 ทานมีความตองการท่ีจะไดรับการพัฒนาในเรื่องใดเพ่ิมเติม 
 ทุกเรื่องตามท่ี สพป.กจ.2 ไดจัดให / ทุกเรื่องท่ีเขตพ้ืนท่ีจัดให / ทุกอยางท่ีสํานักงานเขตเห็นวาควร

มีการพัฒนา 
 การใหบริการและความรวมมือคะ 
 ICT / เทคโนโลยี / การใชเทคโนโลยี / ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร 
 ศักยภาพ / ทักษะในการทํางาน 
 การสรางแรงบันดาลใจโดยนักพูดมืออาชีพ 
 การสื่อสารในองคกร / การพัฒนาองคกร / พัฒนาองคกรตอเนื่อง / การมีสวนรวมใหมากข้ึน / 

พัฒนานองๆ 
 สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 เรื่องการทําปกรายงาน 
 ความรูจากวิทยากรภายนอกบาง 
 การพัฒนาจิตใหเขมแข็ง 
 ITA 
 กฎหมาย เพราะใชในการทํางานคะ 
 การ Coach และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูในการทําวจิยัในชั้นเรียน 

 
จุดเดน        
               บุคลากรทางการศึกษาฯ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ไดรับความรูความเขาใจและมีความรวมมือรวมใจกันในการตอตานการทุจริต 
 
ปญหาและอุปสรรค 
                งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ไมเพียงพอ ทําใหระยะเวลาในการดําเนินโครงการดังกลาว มี
ระยะเวลาจํากัด          
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ เพ่ือจะไดจัดทําโครงการฯใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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                                            สวนภาคผนวก 
 

         ภาพกิจกรรม 
         สําเนาโครงการท่ีไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว 
         รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
         คําสั่ง 
         แบบสอบถาม google form 
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