
 
 

รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

                                            

 
 
 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบรุ ีเขต 2  

 

 
 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
(ไตรมาส ที่ 2-3) 

ประเด็นการติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตาม ปี 2564 ผลการ
ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย  
- การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ด าเนินการ
แล้ว 

2. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  
- ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  
- รู้ทัน กันโกง “หยุดทุจริต หยุดท าลายชาติ”  
- ทบทวนจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี
รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสจุริต 

  
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ด าเนินการ
แล้ว 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

    ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ไตรมาส ที่ 2-4) 
ประเด็นการติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตาม ปี 2564 ผลการ

ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต  
- ธรรมคือคุณากรหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ : เวร
ใครเวรมัน  
- ท าบุญ-ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายเดือนเกิด 
(วันร าลึกถึงผู้มีพระคุณ) 
- ศักดิศรีและเกียรติภูมิชาว KAN 2 ด้วยคติ
พจน์ “สพป. กาญจนบุรี เขต 2  
ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า 
ค่าของคน “เฮ”้ 

         ด าเนินการ
แล้ว 

ทุกสัปดาห์
และทุก
เดือนทุก
ไตรมาส 

5. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษา
วินัยและการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการ
ทุจริตส าหรับบุคลากร สพป.กาญจนบุร ีเขต 2  

         ด าเนินการ
แล้ว 

6. การสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

         อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

7. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

         ด าเนินการ
ทุกเดือน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ไตรมาส ที่ 1-3) 
ประเด็นการติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตาม ปี 2564 ผลการ

ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1.พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- การพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจ าป ี2564 
- ช้ีแจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และ
ภายนอก(EIT)  
- สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนางานของ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
-การจัดท ามาตรการต่างๆ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าป ี2564  

         ด าเนินการ
แล้ว 

3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและ
สาธารณชน  

         ด าเนินการ
แล้ว 

4. การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

         อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5.โครงการ พัฒนาเว็บไซต์และส่ือโซเชียล
เน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ITA 
Online 

         อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รายงานข้อมูล 

 
(น.ส.สุภาพ  จัดละ) 

ศึกษานิเทศก์ 



แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน  
 

หมายเหตุ 
ด าเนินการ 

แล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ใช้จ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1. การประกาศเจตนารมณ/์ก าหนดนโยบาย  - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

     

2. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต  

- กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มอ านวยการ 

     

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

- กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

     

4. การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต  

- กลุ่มอ านวยการ      

5. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและการ
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับบคุลากร สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2  

- กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

     

6. การสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างใน
สถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

38,000 กลุ่มการเงินฯ   - 38,000  

7. โครงการจิตอาสา “เราท าดี ด้วยหัวใจ” 87,000 กลุ่มอ านวยการฯ   8,1000 -  

 
 



 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน  

 
หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ใช้จ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

1. พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 กลุ่มนิเทศฯ   34,940 5,000  

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าป ี2562  

- กลุ่มนิเทศฯ      

3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชน  

- กลุม่อ ำนวยกำร  
 

     

 4.พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online  
 

    - 41,060  

                                                  รวมทั้งสิ้น 200,000    115,940 84,060  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม 
พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

กิจกรรม/ข้ันตอน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน(IIT) 
1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอ ขอ
อนุมัติโครงการและ ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบการ
พัฒนางานตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)ประจ าปี 2564 
2.ก าหนดการประชุมและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.จัดเตรียมส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์
การประชุม 
4. ประชุมช้ีแจงการจัดท าข้อมูล 
OITและแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 

1. เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
2. เพื่อพัฒนางานและยกระดับการ
ท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) 

 

 

 

บุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี 
เขต 2 จ านวน   72  คน 

ระยะเวลาจัดประชุม    วันท่ี 24
และ 25 มิถุนายน  2564  เวลา 
08.30-16.30  ณ  ห้องประชุมใหญ่    
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
บุคลากร เข้าประชุม จ านวน  72 
คน มีความเข้าใจเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
 

บุคลากรท่ีไม่ได้เข้ารับฟังการ
ประชุมช้ีแจง เนื่องจากติดราชการ
และภารกิจ   
แนวทางแก้ไข  ให้ เจ้าหน้าท่ี
ภายในกลุ่มงานต่างๆไปประชุม
ช้ีแจงตามกลุ่มย่อยต่อไป 

 



กิจกรรม/ข้ันตอน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
กิจกรรม ท่ี 2  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนางานตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)ประจ าปี 2564 
1.จัดท าบันทึกเสนอขอจัดกิจกรรม
และแจ้งผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
2. จัดกิจกรรมการน าเสนอผลการ
จัดท าเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดท่ี 9 
การเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดท่ี 10  
การป้องกันการทุจริต 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

เพื่อพัฒนางานและยกระดับการ
ท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
จ านวน  40  คน 

ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลเอกสาร
หลักฐานตามตัวชี้วัดและน าเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ 
ประมาณ  95 % 

ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในตัวชี้วัด
บางรายการเนื่องจากผู้รับผิดชอบ
ยังเข้าใจไม่ถูกต้องและปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
 
 
 

 

 กิจกรรมท่ี 3 จิตอาสา สืบสาน
วัฒนธรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ความเสียสละ ความสามัคคีและ
การท างานเป็นทีม ของบุคลากร 
 

บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
จ านวน  74  คน  

-บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
-บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
มีจิตส านึกท่ีดีมี 

-ควรมีการประชาสัมพันธ์และ
ประสานการมีส่วนร่วมให้มากข้น 
- ควรมีการประชุมแลกเปล่ียนและ
น าข้อเสนอแนะมาวางแผนการ
ด าเนินการ จะส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรมท่ี 4  ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว งามตา น่าอยู่ 
 

-เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

สภาพส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สะอาดสวยงาม พร้อมให้บริการ 

-สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ได้รับการ
พัฒนา มีสภาพแวดล้อมและ 
ภูมิทัศน์ สะอาด สวยงามพร้อม
ให้บริการ 

 

 



 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
 -เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความเสียสละ ความสามัคคี
และการท างานเป็นทีม ของ
บุคลากร 

 -ความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันอยู่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  การจัดกิจกรรม
รวมบุคลากรในสังกัดต้อง
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันฯ 
การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร
เชิงปริมาณ จึงยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าท่ีควร 

กิจกรรมท่ี 5 
พัฒนา/ปรับปรุงสถานท่ีท างาน 
(5 ส.) 
 

-เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความเสียสละ ความสามัคคี
และการท างานเป็นทีม ของ
บุคลากร 

บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
จ านวน  74  คน 

-บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  80 ข้ึนไป 
-บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
มีจิตส านึกท่ีดีมี 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์และ
ประสานการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
- ควรมีการประชุมแลกเปล่ียนและ
น าข้อเสนอแนะมาวางแผนการ
ด าเนินการ จะส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 



 

 
 



(ส าเนา) 
รายงานโครงการ 

โครงการ  พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
             ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

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

ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
แผนงาน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สนอง         
           กลยุทธ์สพฐ.ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
            ตัวชี้วัดท่ี  3 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  1.2 เพื่อพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2. เป้าหมาย 
     2.1 เชิงปริมาณ  
         บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 72  คน 
     2.2 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
     3.1 ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 
      3.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ภายนอก
(EIT)และการพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
    4.2  การประชุมปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประจ าปี  OIT ประจ าปี 2564 
5. ระยะเวลาค าเนินการ 
           กิจกรรมท่ี  1  วันท่ี  24 และ25   มิถุนายน  2564 



  กิจกรรมท่ี  2  วันท่ี  14  กรกฎาคม  2564 

6. งบประมาณ 
     6.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.          จ านวน        39,940            บาท 
     6.2  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก เขตพื้นท่ี      จ านวน          -                  บาท 
     6.3 งบประมาณใช้จริง              จ านวน          34,940           บาท 
     6.4 คงเหลือ                                                      จ านวน           5,000           บาท 
7. การประเมินผล และเคร่ืองมือ 

ท่ี รายการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
1. ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

แบบประเมินของป.ป.ช. 

2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

แบบรายงานลการประเมินฯ 

8. ผลการด าเนินงาน 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักใน

บทบาทและภารกิจของตนเอง 
ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักในบทบาทและภารกิจของตนเอง 

2. ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 2564 

รอผลการประเมิน 

3. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

รอผลการประเมิน 

9. สรุปผลในภาพรวม 
     9.1  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                       ต่ ากว่า                 เท่ากัน               สูงกว่า 
     9.2 จุดเด่นของโครงการ 

บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความตระหนักในภารกิจการปฏิบัติงานท่ีเป็น
ปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วน 
     9.3 จุดที่ควรพัฒนา  การปฏิบัติด้านข้อมูลต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
     9.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา- 

ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                             

                                                               (นางสาวสุภาพ  จัดละ)  
                                                                      ศึกษานิเทศก์ 



 
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการช้ีแจงการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ภายนอก(EIT) 

และการพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
วันท่ี 24-25 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมใหญ่  

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 
 

                                          
     

                                          
 

                                       
 
 

                                       
               
 
 
 



 
กิจกรรมน าเสนอข้อมูลการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ(OIT) 

วันที่  14  กรกฎาคม  2564 
 

                                                            

                                                      

                                                     

                                                     

                                    
 

 
 
 
 



(ส าเนา) 

รายงานโครงการ 
โครงการ  จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
กลุ่ม อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ   2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

.................................................................................................................................................................................... 
ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

แผนงาน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สนอง         
            ยุทธศาสตร์ สพฐ.ท่ี ......... กลยุทธ์ สพฐ. ท่ี ............         จุดเน้น สพฐ.ท่ี .....................................                 
            ARS, KRS.ตัวชี้วัดท่ี..................................................          มาตรฐาน สพท. ท่ี...............................                                                   
            ภารกิจกลุ่มท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องพัฒนา                     นโยบายเร่งด่วน 
            ยุทธศาสตร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2.....ท่ี.......           อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อส่งเสริม สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความเสียสละให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2. เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการท างานเป็นทีม ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ากิจกรรม  จ านวน 74 คน  

  เชิงคุณภาพ 
          1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีจิตส านึก และมีจิตสาธารณะ 

        ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น  
    2. สภาพส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สะอาด สวยงาม  
        พร้อมให้บริการ 

3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ    
      3.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความเสียสละ 
 3.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจต่อการเสริมสร้างความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 4.1 กิจกรรมจิตอาสา สืบสานวัฒนธรรมในวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 4.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว งามตา น่าอยู่ 
 4.3 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรงุสถานท่ีท างาน(5 ส.) 



 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
           เดือนพฤษภาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 
6. งบประมาณ 
     6.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.          จ านวน        81,000.-         บาท 
     6.2  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก เขตพื้นท่ี      จ านวน………………………...      บาท 
     6.3  งบประมาณใช้จริง              จ านวน……..…81,000.- …      บาท 
 

7. การประเมินผล และเคร่ืองมือ 
ท่ี รายการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ  80 ข้ึนไป 
แบบส ารวจ 

2. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีจิตส านึกท่ีดีมี 
จิตสาธารณะ 

แบบสังเกต/แบบประเมิน 

3. สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ได้รับการพัฒนา มี  
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ สะอาด สวยงาม
พร้อมให้บริการ 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

8. ผลการด าเนินงาน 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง

จิตส านึกและปลูกฝังความเสียสละ 
เนื่องจากสภาพปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด 2019  การจัด
กิจกรรมรวมบุคลากรในสังกัดต้องด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากรเชิงปริมาณ จึงยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าท่ีควร บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึก
และความเสียสละ 

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

บุคลากรในสังกัดมึความพึงพอใจในการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของส านักงานฯ 

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจต่อการเสริมสร้าง
ความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

บุคลากรมีความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

9. สรุปผลในภาพรวม 
     9.1  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                       ต่ ากว่า                 เท่ากัน               สูงกว่า 
     9.2 จุดเด่นของโครงการ 
  1. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและทุกภาคส่วนในการด าเนินการ 



  2. เป็นกิจกรรมท่ีเห็นผลเชิงประจักษ์และมีความเปล่ียนแปลงด้านอาคาร สถานท่ี 
     9.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
  - ควรมีการประชาสัมพันธ์และประสานการมีส่วนร่วม 
    9.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  - ควรมีการประชุมแลกเปล่ียนและน าข้อเสนอแนะมาวางแผนการด าเนินการ จะส่งผลต่อ     
                       ประสิทธิภาการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 

                                     ลงช่ือ    อรพินธ์   ไชยสมทิพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ        
                                               (นางอรพินธ์  ไชยสมทิพย์)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 1 จิตอาสา สืบสานวัฒนธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 7 ซึ่งเป็นวนั วิสาขบูชา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
น าโดย ว่าท่ีร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  จัดกิจกรรมจิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาขึ้น  ณ วัดดอนงิ้ว ต.พนมทวน  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรม  ท าความสะอาดบริเวณวัด ท าบุญ 
ถวายปิ่นโตและปัจจัย และการหว่านเมล็ดปอเทืองบริเวณหลังวัด 
 
 

                               
    

                                                                                 

 

 

              

 

                 

    

                    

 

 

 



 

วันศุกร์ ท่ี 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. ว่าท่ีร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,
นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2 ,นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2 พร้อมด้วย
ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมท าบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยสะพาน 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรมจิตอาสา สืบสาน
วัฒนธรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัด ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกัน
พัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น 

                                                 

                                                   

                                                      
 

                                                              

 

 

 

 



 

กิจกรรมท่ี 2  ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว งามตา น่าอยู่ 

                         
   

 

 

 

  

       

 

         

 

 

  

 

                                                                                                                         

  

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนา/ปรับปรุงสถานท่ีท างาน(5 ส.) 

                           

 

                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

                                                                            

  

 

 



                                                              

                 

                                            

                

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต(MOU)ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับบุคลากรทางการศึกษา  วันท่ี 14  ธันวาคม 2563  ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์  สพป.
กาญจนบุรี เขต 2   โดยว่าท่ีร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ลงนามร่วมกับบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็น
การสร้างเสริมให้เกิดทัศนคติ  ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริตและการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต 

 

                           
 
 

                           
 
 

                         
 

 

                                  
 
 
 



 

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 

กิจกรรมธรรมคือคุณากร เช้าวันจันทร์  
  บุคลากรในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุกคน ร่วมกิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค า
ปฏิญญาเขตสุจริตและ คติพจน์ประจ าเขต  พร้อมท้ังแจ้งเรื่องต่างๆให้บุคลากรได้รับทราบ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  

 

                                             
 
 

                                              
 
 

                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม ท าบุญวันเกิด(ร าลึกถึงผู้มีพระคุณ) 
กิจกรรมท าบุญวันเกิด(ร าลึกถึงผู้มีพระคุณ)  เป็นกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความผูกพันของ

สมาชิกท่ีมีต่อองค์กร   ซึ่งเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติติดต่อกันมา  ๑๓  ปี  โดยจัดท าบุญวันเกิดของบุคลากร  และประชุม
ประจ าเดือน  โดยมีการน าเสนอสาระน่ารู้แก่บุคลากร หมุนเวียนกันทุกกลุ่มงาน   ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ (เจ้าคุณทองด า
อุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
 

                         
 
 

                          
    
 

                    
 











 


