
 
 

 

         

                                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)  

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดย 

นางสาวสุภาพ  จัดละ 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 

 
ค าน า 

         การจัดท ารายงานผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการป้องกันการทุจริต(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต)ของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
            ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีส่งเสริม 

สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

  หวังว่า รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ท่ีจะน าผลรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเขตสุจริต)ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานเขตพื้นท่ีต่อไป 
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ส่วนท่ี 1  ส่วนน า 

หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปรามปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต(Zero tolerance & Clean Thailand) มีพันธกิจใน

การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception   Index:CPI) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)              

อีกด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้ท าข้อตกลงความ

ร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อประสานความร่วมมือใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัลกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้ความส าคัญกับการ

เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็น

กลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ได้ด าเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
เขตสุจริต) เพื่อสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน ท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มี 
ความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  ผ่านกลยุทธ์ที่ 1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ 
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ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ท่ี 2ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ท่ี  3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริตและกลยุทธ์ท่ี 4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” 
เพื่อป้องกันการทุจริต 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.ร้อยละของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับ
การทุจริต 

3.คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)   

 ปี  2563  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทุกคน ได้ตระหนักรู้  เข้าใจและ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท า
ความดี รังเกียจคนโกง  

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปลูกจิตส านึก
บุคลากรให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
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ส่วนท่ี 2  วิธีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.เชิงปริมาณ   

     บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน  77  คน 

                    กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน  

4  กิจกรรม 

 2.เชิงคุณภาพ          
    -บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ตระหนักรู้  เข้าใจและ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท า
ความดี รังเกียจคนโกง  

     - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปลูกจิตส านึก
บุคลากรให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

       1.โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างความรู้  ความ

เข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ 2563  2) เพื่อพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากร

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 77  คน   ด าเนินการ วันท่ี 29- 30 

มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 งบประมาณ 

37,150  บาท 

       2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรท่ีดีท่ีไม่ทนต่อการทุจริตของเราชาวKAN 2 

และศึกษาดูงาน “เขตสุจริตต้นแบบ” วัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ทุจริต เป็นบุคลากรท่ีดีท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  2) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการศึกษาดูงานเปรียบเทียบกับเขต

สุจริตต้นแบบ  3) เพื่อส่งเสริมพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
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ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ(ITA)   ด าเนินการ ในวันท่ี  22-23  สิงหาคม  2563   ณ 

หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 

งบประมาณ 147,750  บาท 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาตามมาตรการความโปร่งใสในการ

จัดซื้อจัดจ้าง  วัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  2)เพื่อพัฒนาผู้บริหารท่ี

บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินการ ในวันท่ี  6  กรกฏาคม  2563  ณ ห้อง

ประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษาและเจ้าหน้าท่ีพัสดุของโรงเรียน จ านวน  104 คน  งบประมาณ  15,900   

             4. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์  เขตสุจริต  ได้แก่  การเข้าแถวเคารพธงชาติ ,การประกาศเจตจ านงเขต

สุจริต  การท าบันทึกข้อตกลง(MOU)ของบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร(ท าบุญวันเกิด,ประชุม

ประจ าเดือน) วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 

1. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 .แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 1. ส ารวจข้อมูล การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเขตพื้นท่ี 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินการ 

           1. จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 
4  กิจกรรม ได 
  1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรท่ีดีท่ีไม่ทนต่อการทุจริตของเราชาว 
KAN 2 และศึกษาดูงาน “เขตสุจริตต้นแบบ” 
  1.3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 
  1.4 กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 
 2. บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของ  
ร.ร.สุจริต ได้แก่ ทักษะการคิด   มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี 2563  
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2  ได้คะแนนเฉล่ีย  96.86 

ปัญหาและอุปสรรค 

   - 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพิ่มข้ึนและต่อเนื่องทุกปี  

2.  การจัดกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 

          

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

                                            ส่วนภาคผนวก 

     -ส าเนารายงานโครงการ กิจกรรม 
     -รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส ำเนำ 
                                                               

  

         

 

รายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

โดย 
 
 

นางสาวสุภาพ   จัดละ 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 



 
 

 
ค าน า 

     การจัดท ารายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ รวมท้ังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของ
โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
              ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2      และ

บุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

              หวังว่ารายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน   และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ท่ีจะน าผลรายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ส่วนท่ี 1   

ส่วนน า 

โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตัวชี้วัดท่ี  5 สถานศึกษา หน่วยงานใน

สังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

หลักการและเหตุผล 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม  
โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนสุจริต                                                                                       

            การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการ
ประเมนิ “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อน
ได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานเขตและโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      1. เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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       2. เพื่อพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

           บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 77  คน 

เชิงคุณภาพ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพื่อสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 

 2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปช่ัน และประชาชน
สามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  

ระยะเวลาค าเนินการ 

           มิ.ย. 63-ก.ย.63 

ผลการด าเนินงานเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 

  เสร็จเร็วกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด   

  เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด   

  เสร็จช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

งบประมาณ  ท้ังหมด   37,150 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.            จ านวน   37,150  บาท 

     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น (ระบุ).........          จ านวน .......... บาท  

     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก เขตพื้นท่ี        จ านวน ........... บาท 

     งบประมาณใช้จริง                จ านวน ........... บาท 

     คงเหลืองบประมาณ                                       จ านวน ........... บาท 
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ส่วนท่ี 2  วิธีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 77  คน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

            1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ประจ าปี 
2563 

    ด าเนินจัดประชุมฯ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2563  

    สถานท่ี   ห้องประชุม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

   2.การประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และ
ภายนอก(EIT) 

   3. ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการพัฒนางานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

              ด าเนินการ  วันท่ี   29-30  กันยายน  2563  

              ห้องประชุม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 

 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ได้จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูล และ
เครื่องมือประเมินผลโครงการ ดังนี้ 

ท่ี รายการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน หมายเหตุ 

1. ความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) 

แบบสอบถาม  

2. ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 

แบบแจ้งผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 กลุ่มโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินการ 

 ผลการด าเนินงานของโครงการ 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความรู้  ความเข้าใจ

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  

สรุปผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

                       สูงกว่าท่ีก าหนด                  เท่ากับท่ีก าหนด               ต่ ากว่าท่ีก าหนด 

 เมื่อเทียบกับตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

ผลค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(ITA) ปีงบประมาณ 2563  ได้คะแนน 96.68  

สูงกว่าปี 2562 

2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

จ านวน    3    เล่ม  

จุดเด่นของโครงการ        

 ผลการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 มีค่าคะแนน

สูงขึ้น 

จุดด้อยของโครงการ  - 

ปัญหาและอุปสรรค  -  



 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนางานตามภารกิจของตนเองได้ ควรจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

-โครงการ 

-รูปภาพกิจกรรม 

-ค ำสัง่ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
แบบเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ชื่อโครงการ   พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

แผนงาน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

สนอง         

           นโยบาย สพฐ.นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

            ตัวชี้วัดที่  5 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

ลักษณะโครงการ                  (  ) ใหม่                   (  ) ต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภาพ  จัดละ 

ระยะเวลาด าเนินการ   มิ.ย. 63-ก.ย.63 

1. หลักการและเหตุผล 

          ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 

– 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณา

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน

อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมิน

ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนสุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 

“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตและโรงเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

  
 

2.วัตถุประสงค ์



 
 

 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจ าปงีบประมาณ 2563 

     2.2 เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปงีบประมาณ 2563 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  

         บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 77  คน 

     3.1 เชิงคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชนั(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

ที่ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  

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. การประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนางาน
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2563 

            น.ส.สุภาพ 

จัดละ 

2. การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 

            น.ส.สุภาพ 

จัดละ 

3. ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการพัฒนา

งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            น.ส.สุภาพ 

จัดละ 



 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

งานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2563และชี้แจงแนว

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150 

บาท จ านวน  65  คน  เวลา   1  วัน  

-ค่าจัดจ้างท าไวนิล จ านวน 1 แผ่น 

  

 

 

 

9,750 

4,700 

  

 

 

 

9,750 

4,700 

น.ส.สุภาพ  จัดละ 

2. กิจกรรมที่ 2  

การประชุมปฏิบัติการน าเสนอผลงาน OIT 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

คนละ  150  บาท จ านวน 15 คน เวลา 1 วัน 

  

 

2,160 

  

 

2,160 

น.ส.สุภาพ  จัดละ 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปและถอดบทเรียน

การพัฒนางานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150

บาท จ านวน 50  คน  เวลา   1  วัน 

-ค่าจัดซื้อวัสดุ 

-ค่าจัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการประเมิน

ITA 

  

 

 

15,000 

17,500 

30,000 

  

 

 

15,000 

17,500 

30,000 

น.ส.สุภาพ จัดละ 

รวม  79,110  79,110  

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 



 
 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

แบบประเมินของป.ป.ช. 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

ตรวจสอบรายงาน แบบรายงานลการประเมินฯ 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปรง่ใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  

                 

ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ   

                        (นางสาวสุภาพ  จัดละ)    ศึกษานิเทศก์ 

                ลงช่ือ                   ผูพ้ิจารณาโครงการ 

           (น.ส.จินตนา  สุขสมแดน)      

                 ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงช่ือ              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                       (นายปกรณ์    ม่วงเจริญ) 

                          ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 

ลงช่ือ                             ผู้อนุมัติโครงการ  

                                                    (นายอาดุลย์     พรมแสง  ) 

      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



 
 

 
 

 

 

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ท่ี 172/2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์(ITA)  ปีงบประมาณ  2563 

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

                ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จะด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency  Assessment : ITA)ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนา

และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและน าไปเป็นกรอบในการพัฒนา

ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงการท างานในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์( ITAS  Online  2020) 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1. นายอาดุลย์   พรมแสง            ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                     ประธานกรรมการ 

2. นายปกรณ์    ม่วงเจริญ          รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2        รองประธานกรรมการ 

3. นายอารักษ์    วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                      กรรมการ 

4. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                       กรรมการ 

5. นางพรกมล  ปลาอ่อน  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                       กรรมการ 

6. นายธนะชน   ทัศนะเกตุ  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2    กรรมการ 

7. น.ส.จินตนา  สุขสมแดน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                 กรรมการ 

 



 
 

 
8. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี ผอ.กลุ่มอ านวยการ              กรรมการ 

9. น.ส.ไอยรินณ์   จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                      กรรมการ 

10.นางชนาฏ์นันช์  ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 

11.นายแมน    ค าวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                       กรรมการ 

12.น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                               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 

มีหน้าที่ วางแผน  ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ แก่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดท าข้อมูลเพื่อพัฒนา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามประเด็น 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)และ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(OIT)  
 คณะกรรมการชุดที่ 1  

1. นายธนะชน     ทัศนะเกตุ      รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           ประธานกรรมการ 

2. นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   กรรมการ 

3. นางนราทิพย์  สะอาดเอี่ยม     นักจัดการงานท่ัวไป    กรรมการ 

4. นางอรพินธ์     ไชยสมทิพย์     นักจัดการงานท่ัวไป             กรรมการ 

5. นางอรดา  ยางงาม               นักจัดการงานท่ัวไป                                        กรรมการ 

6. นางธิรดา  ฆารสินธุ์นภา         เจ้าพนักงานธุรการ              กรรมการ 

7. นายเจษฎา   ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 

8. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี         ผอ.กลุ่มอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  พัฒนา ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ตัวช้ีวัดท่ี 

7ประสิทธิภาพการส่ือสาร  และตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 

 



 
 

 
  คณะกรรมการชุดท่ี 2  

 1. นางพรกมล   ปลาอ่อน    รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ 

2. นางประดับ  ช้างเขียว  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

3. น.ส.กาญจนา   โฉมงาม นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

4. น.ส.วันวิสาข์  พรมเกตุ  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

5. น.ส.สุลี   สุกใส  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

6. น.ส.อมรรัตน์  หะลีบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

7. น.ส.สุภาณี   บัวงาม  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

8. น.ส.วัลภา   สงวนศักดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี   กรรมการ 

9. นางกัลยารัตน์   ถ้ าแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 

10. น.ส.นิภาดา   วงษ์น้อย ลูกจ้างช่ัวคราว            กรรมการ 

11. น.ส.แพรวนภา   โคกแก้ว      ลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 

12. นางชนาฎนันช์  ศักดิ์สุนทร   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์      กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าท่ี  พัฒนาตัวชี้วัดท่ี  2  การใช้งบประมาณ    ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน   ตัวชี้วัดท่ี 9 

กำรเปิดเผยขอ้ 

คณะกรรมการชุดที่ 3 

1. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์   รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ  

2. นายแมน  ค าวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

3. นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   กรรมการ 

4. น.ส.จินตนา  สุขสมแดน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 

5. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี ผอ.กลุ่มอ านายการ    กรรมการ 

6. น.ส.ไอย์รินทร์   จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 

7. นางชนาฎนันช์  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        กรรมการ 

8. น.ส.อุบลศรี   ฟักจีน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ   กรรมการ 

9. น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน                        กรรมการ 

10 .น.ส. พรรณพิมล   วิเศษสิงห์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 

   11. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 

   12. นางนงนุช  ก้านเหลือง นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 
            13. นำงวรัญญำ  เพง็จนัทร์         ลูกจำ้งชัว่ครำว          กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
            14. น.ส.นำรินทร์   พรดี  ลูกจำ้งชัว่ครำว          กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
            15. น.ส.อุมำพร  วิเศษสิงห์ ลูกจำ้งชัว่ครำว          กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
           16.. น.ส.กมลชนก   เสือผู ้  ลูกจำ้งชัว่ครำว                       กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  พัฒนาตัวชี้วัดท่ี  3  การใช้อ านาจ   ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   และตัวชี้วัดท่ี 

10 การป้องกันการทุจริต 

          คณะกรรมการชุดที่ 4 

1. นายนิพนธ์    ภัทรวังส์           รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 

2. นายแมน     ค าวงษ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

3. นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ            กรรมการ 

4. น.ส.กมลวรรณ   พลอยมี ผอ.กลุ่มอ านวยการ              กรรมการ 

5. นางชนาฏ์นันช์   ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์            กรรมการ 

6. น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                      กรรมการ 

7. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา      ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 

8. น.ส. พรรณพิมล   วิเศษสิงห์    ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 

9. น.ส.อุบลศรี   ฟักจีน           ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ         กรรมการ 

10.นายวันรุง่  พาสุทธิ           เจ้าพนักงานธุรการ                  กรรมการและเลขานุการ                                            

มีหน้าที่  พัฒนาตัวชี้วัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการชุดที่ 5 ประสานงาน ตรวจสอบข้อมูลและเป็นผู้ดูแลระบบออนไลน์ของเขตพื้นที่ 

1. นายปกรณ์   ม่วงเจริญ            รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 

2. นายธนะชน  ทัศนะเกตุ  รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   กรรมการ 

3. นายอุดม  สืบบุก   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ            กรรมการ 

4. น.ส. จินตนา   สุขสมแดน  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ    กรรมการ 

5. นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์   ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 

6. น.ส.สุภาพ   จัดละ             ศึกษานิเทศก์       กรรมการและเลขานุการ 

7. นายเจษฎา   ตันธนะ              นักวิชาการคอมพิวเตอร์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. น.ส. ณัฐนิชา  ชัยยา   เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 

 
9. น.ส.ธนันธร  ศรีลาวงษ์  เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1.  ตรวจสอบ ข้อมูล ร่องรอย หลักฐานแบบตรวจข้อมูลการเปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT) จาก 

ผู้รับผิดชอบทุกคณะ  ตามก าหนดการ 

2. ประสานงานการประเมินเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์( ITA  Online  2019) 

3. ประสานงานและจัดท าข้อมูล ผู้ประเมินภายใน(IIT)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)และการ 

ประเมนิทางระบบออนไลน์ตามก าหนดการ 

4. แจ้งเตือนผ่าน social  media ของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น IIT,EIT 

ท้ังนี้ ต้ังแต่  วันท่ี   12   พฤษภาคม   2563 

ส่ัง  ณ   วันท่ี  12  พฤษภาคม    พ.ศ.   2563 

 

              (นายอาดุลย์   พรมแสง) 

                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลการเปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT)  

โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)                                                                                     

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2  ปีงบประมาณ 2563 

วันที่  30  มิถุนายน   2563 
ณ  ห้องประชุมใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

………………………………….. 
 
วัน/เวลา รายการ หมายเหตุ 
30 มิ.ย. 63   
07.00-08.30 น. รายงานตัว  
08.30-09.00 น. พิธีเปิด/วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี(ITA) 
ปีงบประมาณ  2563 

 

09.00-10.30 น. น าเสนอข้อมูลการเปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT)  ประจ าปี 
2563   ข้อ 9 

 

10.30-10.45น. พัก  
10.45-12.00 น. น าเสนอข้อมูลการเปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT) ประจ าป ี2563    

ข้อ 9 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.45 น.  น าเสนอข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจ าปี

2563   ตัวชี้วัดท่ี 10 
 

14.45-15.00 น. พัก  
15.00-16.30 น. น าเสนอข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจ าปี 

2563  ตัวชี้วัดท่ี 10 
 

 
 

หมายเหตุ  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10  จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอ   ให้คณะกรรมการพิจารณา 

 



 
 

 
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือแบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2  ปีงบประมาณ 2563 
วันที่  11  มิถุนายน   2563 

ณ  ห้องประชุมใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
………………………………….. 

 
วัน/เวลา รายการ หมายเหตุ 

11 มิ.ย. 63   
07.00-08.30 น. รายงานตัว  
08.30-09.00 น. พิธีเปิด/วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี(ITA) 
ปีงบประมาณ  2563 

 

09.00-10.30 น. แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2563  
10.30-10.45น. พัก  
10.45-12.00 น. เกณฑ์การประเมิน  ,ระเบียบวิธีการประเมิน 

ขั้นตอนการประเมิน 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.45 น.  น าเสนอแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจ าปี 

2563  ตัวชี้วัดท่ี 9 
 

14.45-15.00 น. พัก  
15.00-16.30 น. น าเสนอแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจ าปี 

2563  ตัวชี้วัดท่ี 10 
 

 
 

หมายเหตุ  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 9และ 10  จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอครั้งท่ี 1 

 

 

 



 
 

 
รูปภาพการจัดกิจกรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือแบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 

 

                              

 

                            

 

                              

 

 

 



 
 

 
                        กิจกรรมน าเสนอแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจ าปี  2563   

 

                                     

 

                                      

 

                                   

 

 

 

 



 
 

 
(ส าเนา ) 

รายงานโครงการพฒันาบุคลากรตามหลักสูตรการเป็นบุคลากรท่ีดีท่ีไม่ทนต่อการทุจริตของเราชาว KAN 2 และ
ศึกษาดูงาน “เขตสุจริตต้นแบบ” 
------------------------------------- 

ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นโยบาย สพฐ.ข้อท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
             กลยุทธ์ สพฐ. ท่ี 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 

1. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต  เป็นบุคลากรท่ีดีท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
      2.2 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการศึกษาดูงานเปรียบเทียบกับเขตสุจริตต้นแบบ     

      2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  

2.เป้าหมาย 
 2.1.เชิงปริมาณ  73 คน 
 2.2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
          3.วิธีด าเนินการ(กิจกรรมท่ีด าเนินการ) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตามโครงการ 
 - ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
4.ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มเมื่อ  พฤษภาคม 2563  เสร็จส้ินเมื่อ  กรกฎาคม  2563 
    เป็นการเสร็จ  ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา  หลังก าหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   จ านวน 147,750         บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้    จ านวน 147,750         บาท 
 บันทึกเพิ่มเติม    -  ไม่มี  - 
6.เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6.1 สังเกตจากความถูกต้องในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 
 



 
 

 
7.สรุปผลการด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ) 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 เพื่อพัฒนาบุคลากรมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต   
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทุจริต   

73 ร้อยละ 100 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส 

8. สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเด่นของโครงการ บุคลากรท่ีได้เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  ไม่ม ี
 8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา – ไม่มี  
 
 
                           ลงช่ือ      ชนาฏ์นันช์          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                     (นางชนาฏ์นันช์  ศักดิ์สุนทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รูปภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 

สพป.เพชรบูรณ์  เขต  2 
วันที่    6  กรกฏาคม  2563 

 
                          

                         
 
 

                           
 
 

                           
 

 

 



 
 

 
(ส าเนา) 

รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาตามมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563       

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ตอบสนอง นโยบายข้อท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารที่บรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.เป้าหมาย 
      2.1  เชิงปริมาณ 

          2.1.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา                        จ านวน  99  คน 

          2.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีบรรจุใหม่                                   จ านวน  5 คน 

     2.2  เชิงคุณภาพ 

           สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.วิธีด าเนินการ(กิจกรรมท่ีด าเนินการ) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องการลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
4.ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มเมื่อ มีนาคม 2563 เสร็จส้ินเมื่อ  31 สิงหาคม 2563 
    เป็นการเสร็จ  ตามก าหนดเวลา  ก่อนก าหนดเวลา หลังก าหนดเวลา 
5.งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   จ านวน 15,900         บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้    จ านวน 15,900         บาท 
 บันทึกเพิ่มเติม    -  ไม่มี  -  
6.เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 6.1 สังเกตจากความถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
7.สรุปผลการด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ) 
 
 



 
 

 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในด้านพัสดุ

ของสถานศึกษา มีความเข้าใจใน
การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ด้านการและพัสดุ มี
ความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

104 ร้อยละ 100 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
8.สรุปผลในภาพรวม 
 8.1 จุดเด่นของโครงการ บุคลากรท่ีได้เข้ารับการอบรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง 
 8.2 จุดท่ีควรพัฒนา  ไม่ม ี
 8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา – ไม่มี  
 
 
  
                           ลงช่ือ........ชนาฎ์นันช์..........ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นางชนาฏ์นันช์  ศักดิ์สุนทร) 

 
 
 
 

 

                                   

                    

 

                   

 

 



 
 

 
(ส าเนา) 

              รายงานกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต                                         
   ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒    

     ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดกลไกในการขับเคล่ือน  ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(กิจกรรม
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) โดยก าหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แนวทางหลัก  ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต                                         
 2.. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  2.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคน                      
ให้ยึดมั่นความสุจริตและต่อต้านความทุจริต โดยมีผลการประเมินเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต สูงกว่าร้อยละ 90  
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  3.1 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  3.2 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความตระหนัก 
รู้ เข้าใจ และได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
4. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุวันเดือนปี ที่ด าเนินการ)  
  ระหว่างวันท่ี  14  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์  สพป.กจ.2 
5. กิจกรรมด าเนินการ  
  5.1 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริตและระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
  5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการในการสร้าง
องค์กรปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  5.3 การประชุมแนวทางในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรปลอดจากการทุจริต  
 
 



 
 

 
 
 

- 2 - 
 
6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  
  1. ประชุมคณะท างาน  
  2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ /มอบหมายการปฏิบัติงาน  
  3. ประสานผู้เกี่ยวข้อง  
  4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีในการท ากิจกรรม  
  5. ด าเนินการตามกิจกรรม  
  6. ประเมินผลการด าเนินงาน  
  7. สรุปผลการด าเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ  
 
7. งบประมาณ .  - บาท         
 
8. ผลการด าเนินงาน           
  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความตระหนัก                      
รู้ เข้าใจ และได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
 
9. สรุปผลการด าเนินงาน  
  9.1 เชิงปริมาณ  
  - ผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า                      
ร้อยละ 90            
  9.2 เชิงคุณภาพ - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีความ
ตระหนัก รู้ เข้าใจ และได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต                      
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในหน่วยงานได้ 
10. ปัญหาอุปสรรค -        
11. ข้อเสนอแนะ- 
 
     แมน  ค าวงษ์      ผู้รายงาน  
                    ( นายแมน  ค าวงษ์ )     
                    ต าแหน่ง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

    ลงช่ือว่าท่ีร้อยตรี  
           (สุรสิทธ์  ถิตย์สมบูรณ์) 
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  



 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
 

                              
 
 
 

                               
 

 

                                         

 

 

 



 
 

 
(ส ำเนำ) 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดกลไกในการขับเคล่ือน ภายใต้โครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กิจกรรม ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุจริต) โดยก าหนดให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็น การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในส านักงาน 
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก ทัศนคติ และค่านิยมในการท างาน 

 ๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีจิตสาธารณะ 

รู้จักการแบ่งปัน  
๔. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุวันเดือนปี ที่ด าเนินการ) 

ระหว่างวนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๕. กิจกรรมด าเนินการ 



 
 

 
๕.๑ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
๕.๒ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา 
 

๖. วิธีด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
๑. ประชุมคณะท างาน  
๒. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ /มอบหมายการปฏิบัติงาน 
๓. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีในการท ากิจกรรม  
๔. ด าเนินการตามกิจกรรม  
๕. ประเมินผลการด าเนินงาน  
๖. สรุปผลการด าเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ 

๗. งบประมาณ 
  - บาท 
๘. ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมท้ังแสดงศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิ ชาว KAN 2 ด้วยคติพจน์ “สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า 
ค่าของคน” ทุกวันจันทร์ 

๒. ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีจิตสาธารณะ  รู้จักการแบ่งปัน ใช้หลักธรรม 
เป็นแนวทางน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน 

๓. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติธรรมน ามาใช้กับการปฏิบัติงาน  
๙. สรุปผลการด าเนินงาน  

๙.๑ เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมท้ังแสดงศักด์ิศรีและ

เกียรติภูมิ ชาว KAN ๒ ด้วยคติพจน์ “สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า   
ค่าของคน” ทุกวันจันทร์ จ านวน ๔ ครั้งต่อเดือน รวมเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า ๔๘ ครั้งต่อปี จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีมีความพึงพอใจในกิจกรรม  

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร เป็นต้นแบบในการน าศีล สมาธิ ภาวนา มาปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรทางการศึกษา มีจิตสาธารณะ น าหลักธรรม ศีล สมาธิ ภาวนา มาปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงาน   เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ลดปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กร 
- บุคคลภายนอก มององค์กรเป็นหน่วยงานทางการศึกษาต้นแบบท่ีน าหลักธรรมมาใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน  
 



 
 

 
สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๑๐. ปัญหาอุปสรรค 
 - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
                                                                กมลชนก  ผู้รายงาน 
                                                      (นางสาวกมลชนก   เสือผู้)  
                                                        ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร   
- 
 

ลงช่ือว่าท่ีร้อยตรี  
                                          (สุรสิทธิ์   ถิตย์สมบูรณ์) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ภาพกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 

๑. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  

“เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต" 

   ผอ. สพป.กจ.๒ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุร ีเขต ๒ และบุคลากร ร่วมพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ และ
กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต  และคติพจน์ประจ าเขตพื้นท่ี  ทุกวันจันทร์   ณ  ลานซุ้มพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 
๒ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

                                
 
                        
 

                                                    
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ๒. กิจกรรมท าบุญวันเกิดประจ าเดือน(วันร าลึกถึงผู้มีพระคุณ) 

เป็นกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร   ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีปฏิบัติติดต่อกันมา  ๑๓  ปี  โดยจัดท าบุญวันเกิดของบุคลากร  และประชุมประจ าเดือน  จัดกิจกรรม
การน าเสนอสาระน่ารู้แก่บุคลากร หมุนเวียนกันทุกกลุ่มงาน   ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ (เจ้าคุณทองด า
อุปถัมภ)์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 

 

              
 
 

                          
 
 

                



 
 

 

                            

 

                           

 

                           

 

 

 

 

 



 
 

 
๓. กิจกรรมจิตอาสา  ๕ ส เขตพื้นที่และปลูกต้นไม้   

 กิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดเขตพื้นท่ีและปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ด าเนินการประจ าทุกเดือน

ในกิจกรรมการท าบุญวันเกิด  และวันส าคัญต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะของสมาชิกและ

พัฒนารักษาส่ิงแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่ 

 

                              

 

                             

 

                           

 

 



 
 

 

                      

 

                                                       


