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ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต  2  เป็นหน่วยงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน  มีบทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดให้มีคุณภำพ  

ประสิทธิภำพ  โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ซึ่งด ำเนินงำนภำยใต้

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำล  ในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ผ่ำน

กำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำระบบ  เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับและ

หล่อหลอมพฤติกรรม  “คน”  ทุกกลุ่ม  ในสังคมให้มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต 

 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  

ฉบับนี ้ จัดท ำขึ้นเพื่อก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน   ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน

กำรทุจริต  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2  โดยเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วจะได้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  ให้ทรำบใน

โอกำสต่อไป 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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บทน ำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  2  เป็นหน่วยงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  มีบทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดให้มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ซึ่งด ำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่ำนกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำระบบ  เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม  “คน”  ทุกกลุ่ม  ในสังคมให้มีจิตส ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์
สุจริต 

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต   2  ด ำเนินกำรภำยใต้  9  กิจกรรม  ได้แก่  1) กำร
ประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำย  2)ประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ  3)กำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมมิชอบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี  2565 
4) ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต  5)กำรจัดท ำมำตรกำรกลไกกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  6) โครงกำรจิตอำสำเรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ  7)กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  กำรรักษำวินัยและกำรเสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันทุจริตส ำหรับบุคลำกร 
สพป.กำญจนบุรี  เขต  2  8) โครงกำรพัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรม
และ  ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  9)โครงกำร 
พัฒนำเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ITA  Online 

กลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ี



2 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

(ไตรมำส ที่ 2-4) 

ประเดน็กำรติดตำม 
ปฏิทินกำรก ำกับติดตำม ปี 2565 ผลกำร

ด ำเนินกำ
ร 

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

1. กำรประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำย
- กำรประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สจุริต  
-ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน 



ด ำเนินกำร
แล้ว 

2.ประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้
และรับของขวัญ 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

3.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปี 2565 

 ด ำเนินกำร
แล้ว 

4. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำร
ต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต  
- ทบทวนจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่
รับผิดชอบสู่ควำมเป็นเขตสจุรติ 

-จัดท ำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 





ด ำเนินกำร
แล้ว 

5.กำรจัดท ำมำตรกำรกลไกกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-กำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
-กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
-กำรจัดท ำมำตรกำรประหยัด 









ด ำเนินกำร
แล้ว 

6. โครงกำรจิตอำสำเรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ
-กิจกรรมจิตอำสำ สืบสำนวัฒนธรรมฯ 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวงำมตำ น่ำอยู่ 
-กิจกรรมพัฒนำ/ปรับปรุงสถำนที่ท ำงำน 
(5ส.) 







ด ำเนินกำร
แล้ว 
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รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

(ไตรมำส ที่ 2-4) 

ประเดน็กำรติดตำม 
ปฏิทินกำรก ำกับติดตำม ปี 2564 ผลกำร

ด ำเนนิ 
กำร 

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

-กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 
กำรสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  
- ธรรมคือคณุำกรหน้ำเสำธงทุกวันจันทร์ : 
เวรใครเวรมัน  
- ศักดิศ์รแีละเกียรติภูมิชำว KAN 2 ด้วยคติ
พจน์ “สพป. กำญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสอง
รองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้ำ ค่ำของคน 
“เฮ้” 
- ท ำบุญ-ตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยเดือนเกิด  
-จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์ “สพป.กจ. 2 
ไม่ทนต่อกำรทจริต” 

         ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

ทุก
สัปดำห์
และทุก
เดือนทุก
ไตรมำส 

7. กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรรักษำ
วินัยและกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันทุจริตส ำหรับบุคลำกร 
สพป.กำญจนบุรี เขต 2  
-กฎหมำยน่ำรู ้



ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

8. โครงกำรพัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและ ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
-กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอด
บทเรียนพัฒนำงำนตำมแบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ(OIT)ประจ ำปี 2564 
-กิจกรรมกำรประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติกำรใช้
เครื่องมือแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน(IIT)และภำยนอก(EIT) 





ด ำเนิน 
กำรแล้ว 
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ประเดน็กำรติดตำม 
ปฏิทินกำรก ำกับติดตำม ปี 2564 ผลกำร

ด ำเนนิ 
กำร 

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

-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรน ำเสนอแบบ
ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(OIT)ประจ ำปี 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 



รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

(ไตรมำส ที่ 2-4) 

ประเดน็กำรติดตำม ปฏิทินกำรก ำกับติดตำม ปี 2564 ผลกำร
ด ำเนนิกำร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9.โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์และสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์คของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ITA Online 

   อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ผู้รำยงำนข้อมลู 

(น.ส.สุภำพ  จัดละ) 
ศึกษำนิเทศก ์
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แบบรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนนิงำนและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและกิจกรรม 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน 

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 
ด ำเนินกำร 

แล้ว 
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ใช้จ่ำย คงเหลือ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
กำรปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม
ในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย  
ทุกระดับ 

1. กำรประกำศเจตนำรมณ์/ก ำหนดนโยบำย - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  - - 
2. ประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับ
ของขวัญ 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  - 

3. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมมิชอบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2565 

- กลุ่มนิเทศฯ 

4. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

- กลุ่มอ ำนวยกำร 
หน่วยตรวจสอบ
ภำยในฯ 



5.กำรจัดท ำมำตรกำรกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 
กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ 



6. โครงกำรจิตอำสำเรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ 63,000 กลุ่มอ ำนวยกำร  50,990 12,010 
7. กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรรักษำวินัยและ
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และกำรปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับบุคลำกร สพป.
กำญจนบุรี เขต 2  

- กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ใช้จ่ำย คงเหลือ 

8. พัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
9.โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ITA Online

24,650 

37,350 

กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล 





24,650- 

- 

- 

37,350 

                                                  รวมทัง้สิ้น 125,000 

ผู้รำยงำนข้อมลู 

(น.ส.สุภำพ  จัดละ) 
ศึกษำนิเทศก ์



ภำคผนวก 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกจิกรรมพัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนใหส้อดคล้องกับกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

กิจกรรม/ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน ปัญหำ/อุปสรรค/แนวทำงแก้ไข 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ชี้แจงแนวปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือแบบวัด
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
(IIT)และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 
1. จัดท ำบนัทึกข้อควำมเสนอขออนุมัติ
โครงกำรและค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
รับผิดชอบกำรพัฒนำงำนตำมแบบ
ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(OIT)ประจ ำปี 2565 
2.ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
3.จัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
กำรประชุม 
4. ประชุมชี้แจงกำรจัดท ำข้อมูล OIT
และแนวปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือแบบวัด
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน(IIT)และภำยนอก(EIT) 

1. เพื่อสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ(ITA) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
2. เพื่อพัฒนำงำนและยกระดับกำร
ท ำงำนให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(ITA)ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

บุคลำกร ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
กำญจนบุรี เขต 2 จ ำนวน   67 
คน 

ระยะเวลำจัดประชุม    วันที่ 21 
มิถุนำยน  2565  เวลำ 08.30-
16.30  ณ  หอประชุมเจ้ำคุณ
ไพบูลย ์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 2 
บุคลำกร เข้ำประชุม จ ำนวน 67
คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำร
ใช้เครื่องมือแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และ
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ(OIT) และประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2565   

บุคลำกรที่ไม่ได้เข้ำรับฟังกำร
ประชุมชี้แจง เนื่องจำกติดรำชกำร
และภำรกิจ   
แนวทำงแก้ไข  ให้เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
กลุ่มงำนต่ำงๆไปประชุมชี้แจงตำม
กลุ่มย่อยต่อไป 



 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน ปัญหำ/อุปสรรค/แนวทำงแก้ไข 
กิจกรรม ที่ 2  กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรน ำเสนอแบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT) 
ประจ ำปี 2565 
1.จัดท ำบันทึกเสนอขอจัดกิจกรรม
และแจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. จัดกิจกรรมกำรน ำเสนอผลกำร
จัดท ำเอกสำรหลักฐำนตัวชี้วัดที่ 9 
กำรเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดที่ 10  
กำรป้องกันกำรทุจริต 
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

เพื่อพัฒนำงำนและยกระดับกำร
ท ำงำนให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูล 
จ ำนวน  35  คน 

ผู้รับผิดชอบจัดท ำข้อมูลเอกสำร
หลักฐำนตำมตัวช้ีวัดและน ำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรร่วมพิจำรณำได้ 
ประมำณ  95 % 

ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมลูของ
ตัวชี้วัดบำงรำยกำรเนื่องจำก
ผู้รับผิดชอบยังเข้ำใจไม่ถูกต้องและ
ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร 
 
 
 

 

 กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสจุริต 
-กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กล่ำว
ค ำปฏิญญำเขตสุจริต และคติพจน์
ของสพป.กจ. 2 

เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝัง
ค่ำนิยมควำมรักชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์และควำมรัก
องค์กร ควำมมีวินัย ควำมสำมัคคี
และกำรท ำงำนเป็นทีม ของ
บุคลำกร 
 

บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
จ ำนวน  67  คน  

-บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ  80 ขึ้น
ไป 
-บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
มีจิตส ำนึกที่ดมีีค่ำนิยมควำมรัก
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และ
ควำมรักองค์กร ควำมมีวินัย ควำม
สำมัคคีและกำรท ำงำนเป็นทีม ของ
บุคลำกร 

-ประสำนกำรมีส่วนร่วมให้มำกขึ้น 
-กำรประชมุถอดบทเรียนและน ำ
ข้อเสนอแนะมำวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร จะส่งผลต่อ 
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมำก
ยิ่งขึ้น 

 



กิจกรรม/ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน ปัญหำ/อุปสรรค/แนวทำงแก้ไข 
กิจกรรมที4่  วันร ำลึกถึงผู้มี
พระคุณ(ท ำบุญวันเกิด) 

เพื่อปลูกจิตส ำนึกควำมกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ  ควำมรักสำมัคคีภำยใน
องค์กร 

บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
จ ำนวน  67  คน 

บุคลำกรมีควำมรักและกตญัญูต่อผู้
มีพระคุณ  ต่อองค์กรท ำให้กำร
ท ำงำนเกิดประสิทธิผลที่ด ี

- 

กิจกรรมที่ 5  ปลูกต้นไม้ เพิ่มพ้ืนที่
สีเขียว งำมตำ น่ำอยู ่

-เพื่อพัฒนำสิ่งแวดล้อมและภมูิ
ทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

สภำพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
สะอำดสวยงำม พร้อมให้บรกิำร 

-สพป.กำญจนบุร ีเขต 2  ได้รับกำรพัฒนำ
มีสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
สะอำด สวยงำมพร้อมให้บริกำร 

- 

-เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝัง
ควำมเสียสละ ควำมสำมัคคีและ
กำรท ำงำนเป็นทีม ของบุคลำกร 

บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
จ ำนวน  67  คน 

-ควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

- 

กิจกรรมที ่6 
พัฒนำ/ปรับปรุงสถำนที่ท ำงำน 
(5 ส.) 

-เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและ
ปลูกฝังควำมเสียสละ ควำมสำมัคคี
และกำรท ำงำนเป็นทีม ของ
บุคลำกร 

บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
จ ำนวน  67  คน 

-บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
เข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ  80 ขึ้นไป 
-บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
มีจิตส ำนึกที่ดคีวำมเสียสละ ควำม
สำมัคคีและกำรท ำงำนเป็นทีม 
ของบุคลำกร 

-กำรถอดบทเรียนและน ำ
ข้อเสนอแนะมำวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร จะส่งผลต่อ 
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมำก
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรมที่ 7 กำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือในกำร
ป้องกันกำรทุจริและประพฤติมิ
ชอบ(MOU)  

-เพื่อสร้ำงทัศนคติ  ค่ำนิยม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต เกิดจิตส ำนึกใน
บทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม
ข้อตกลง 

บุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
จ ำนวน  67  คน 

-ร้อยละ 100 ของบุคลำกร สพป.
กำญจนบุรี เขต 2 ท ำ  MOU กับ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และเกิดจิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเอง 

- 



 
 

 
สุภาพ  จดัละ :รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพฒันาและยกระดบั ITA 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

#1  

Webmaster 

 

 
 

เรยีน ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุร ี
เขต 2 
ตน้เรื่อง 
ตำมทีก่ลุ่มงำนนิเทศ ตดิตำมและประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำ ด ำเนินกำร
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รายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสุภาพ   จัดละ 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

 

 

 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



 
 

คำนำ 

 

การจัดทำรายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มนี ้ จัดทำขึ ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
            ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 หวังว่า รายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะนำผลรายงานของโครงการ ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

 

สุภาพ  จัดละ 
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

8   กรกฎาคม 2565 
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ส่วนที่ 1  สว่นนำ 

 

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)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุก
มิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” 
และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของ
สำนักงานเขตและโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2. เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น และประชาชน
สามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  
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ส่วนที่ 2  วธิีดำเนินการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เชิงปริมาณ  
         บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 67  คน 
เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

 1.กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          ดำเนินการประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
       2. การประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
          ดำเนินการประชุมในวันที่ 8 กรฏาคม 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 

           1.แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 

 2.แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

           1.ความรู้  ความเข้าใจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

2.ตรวจสอบแบบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) 
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 ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินการ 

 

สรุปผลการดำเนินการ 

               1.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   คะแนนเฉลี่ย  - 

     2.จัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.กจ. 2 
จำนวน   -  เล่ม 
          

ปัญหาและอุปสรรค   

 การพัฒนางานตามตัวชี้วัดบางเรื่องยังไม่เป็นระบบและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

         

ข้อเสนอแนะ  สร้างระบบการทำงานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของงานให้เป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ชื่อโครงการ       พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคณุธรรมและ ความโปร่งใสในการ 
                            ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนงาน    บูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ช่ือ – นามสกุล   นางสาวสุภาพ   จัดละ 
     โทรศัพท์ (มือถือ) 081-3789718   E-mail  supap125@gmail.com   
      กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.3 เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 
1.4 องค์ประกอบ  พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
1.5 ปัจจัย กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มปีระสิทธิภาพ 
1.6 แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 1)ปลุกและปลูกจิตสำนึกการเปน็พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสจุริตและการปลูกฝังและ

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”และ 
“ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิงใดเป็น
ประโยชนส์่วนรวม มคีวามละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจรติ และเข้ามามสีว่นร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยมทีย่ึดประโยชน์สาธารณะมกกว่าประโยชน์ส่วนตนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสจุริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคบท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูปพลเมืองไทยในอนาคต ให้มีความ
เป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าท่ีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยส์ุจริต มคีวามรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม มรีะเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

1.7 เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
1.8 ความสอดคล้องของโครงการกับยทุธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
1.9 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างละดวก รวดเร็ว  โปร่งใส 
1.10  แผนการปฏริูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
1.11  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
1.12  แผนความมั่นคงแห่งชาติ   - 
1.13  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560  1)แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565)ของสพฐ. 

             2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสพฐ. 



 
 

1.14  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก   การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบและกระบวนการ
ยุติธรรม   -แก่ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.15  ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล    การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการประจำ 

1.16  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.17  มติครม.ที่เกี่ยวข้อง  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ 

เห็นชอบ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( Anti –Corruption  Education) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ ดังนี้  1.เห็นชอบหลักการเกีย่วกับหลักสตูรต้านทุจรติศึกษา( Anti –Corruption  Education) 2.ให้กระทรวง
กลาโหท กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หารือกับสำนักงานป.ป.ช. 3.ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น ตำราเรยีน ครู 
อาจารย์ รายละเอียดหลักสูตร เพือ่นำหลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา( Anti –Corruption  Education) (หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรยีนการสอนของสถานศึกษา  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 มีมติรับทราบและเหน็ชอบตามที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ(คณะกรรมการป.ป.ช.) เสนอ ดังนี้ 1. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559-2561  2. ให้หัวหน้าส่วนราชการให้
ความสำคญักับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีกำกับดูแล
การปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

    1.18  กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
      พัฒนาระบบการประเมิน คณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้     
      บุคลากรในหน่วยงานทุกระดบั นำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏบิัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ 
      ต่อเนื่อง 
1.19 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
1.20  อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   - 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
2.1 หลักการและเหตุผล 
            สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื ่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  
โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียน  
 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมนิเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ



 
 
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตและโรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

2.2 วัตถุประสงค ์
  2.1.1 เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 2.2.2 เพื่อพัฒนางานและยกระดบัการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

2.3. เป้าหมาย 
      2.3.1   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 67  คน 

  2.3.2   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนภีาพลักษณค์อร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
2.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปร่งใส ปราศจากทุจรติคอรัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง  
2.5  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
          - ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 
2.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน ์

2.6.1  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
2.6.2 ผู้รับบริการ ได้แก่ โรงเรียน  ผู้บรหิาร  ครู และนักเรยีน 

2.7   ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการ 
            วันท่ีเริ่มต้นโครงการ เมษายน   2565   วันสิ้นสุดโครงการ   กันยายน   2565 
8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      งบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน.....................-................................บาท 
  งบประมาณ สพฐ.    จำนวน.............24,650.............................บาท 
  งบประมาณ อ่ืน ๆ    จำนวน......................................................บาท 
      รวมทั้งสิ้น จำนวน.............24,650.............................บาท 
 
 
 
 
 



 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบตัิถอด
บทเรียนการพัฒนางานตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2564 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150 
บาท จำนวน  35   คน  เวลา   1  วัน  
-ค่าจัดจ้างทำเอกสารรายงานผลการประเมิน
ITA 

  
 
 
 
5,250 
 
5,000 

  
 
 
 
5,250 
 
5,000 

น.ส.สภุาพ  จัดละ 

2 กิจกรรมที่ 2    ประชุมเชิงปฏิบัตกิารชี้แจง
แนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และ
ภายนอก(EIT) ปี  2565 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150 
บาท จำนวน   66   คน  เวลา   1  วัน 

  
 
 
 
9,900 

  
 
 
 
9,900 

น.ส.สภุาพ  จัดละ 

3. กิจกรรมที่ 3 
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงาน OIT 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คนละ  150  บาท จำนวน  30  คน เวลา 1 
วัน 

  
 
 
4,500 

  
 
 
4,500 

น.ส.สภุาพ  จัดละ 

รวม  24,650  24,650  
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

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. การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
พัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปี 2564 

            น.ส.
สุภาพ 
จัดละ 

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

            น.ส.
สุภาพ 
จัดละ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ
(OIT)ประจำปี 2565 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

            น.ส.
สุภาพ 
จัดละ 



 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 2565 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ปี 2565  

แบบประเมินของป.ป.ช. 

รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.กจ. 2 

ตรวจสอบรายงาน แบบรายงานลการประเมินฯ 

 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปร่งใส ปราศจากทุจรติคอรัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง  

 

 

                 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ   

                        (นางสาวสุภาพ  จัดละ)                      

                            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์

ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 

                       (นายปกรณ์    ม่วงเจริญ) 

                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ลงชื่อ                                               ผู้อนุมัติโครงการ  

                                                   (นายสมพร   พิลาสันต์) 

                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 



 
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)และแบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่  21  มิถุนายน  2565 

ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
.................................................... 

 
วัน/เวลา รายการ หมายเหตุ 

21  มิ.ย. 65 
07.00-08.30 น. รายงานตัว  
08.30-09.30 น. พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.กจ. 2 
09.30- 10.00 น. พิธีลงนามเขตสุจริต (MOU) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10.00-10.45 น. แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 
รองปกรณ์  ม่วงเจริญ 

10.45-11.00 น.  พัก  
11.00-12.00 น. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเขตสุจริต/ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.45 น. แนวทางการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ(OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

14.45-15.00 น. พัก  
15.00-16.30 น. แนวทางการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ(OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
หมายเหตุ  กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 



 
 

สุภาพ  จัดละ :ขอเชิญบุคลากร
ร่วมกิจกรรมฯ 

#1 

Webmaster 

 

 
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ต้นเร่ือง 
ตามที่กลุม่นิเทศฯ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้
สอดคล้องกับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น 
ข้อเท็จจริง 
กลุ่มนิเทศฯ จะดำเนินการจดักิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนว
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ(OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันท่ี 21 
มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 
ข้อเสนอ 
เพื่อทราบและขอใช้บันทึกนี้ แจ้งบุคลากรของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุกคน เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
เห็นควร 
เพื่อโปรดพิจารณา 
นางสาวสุภาพ จัดละ 
ศึกษานิเทศก ์
ไฟล์แนบ: 
 

 โครงการพัฒนา ITA ปี 65.doc ขนาด: 132.50 KB; Hits: 1 

 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ.docx ขนาด: 14.70 KB; Hits: 2 
เขียนส่งเมื่อ: 11/6/2022 10:01 

 

ปกรณ์ ม่วงเจริญ  

Re: ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมฯ #2 

Webmaster 

 

 

ทราบ/แจ้งทุกท่านเข้าประชุมตามกำหนด 
 
เขียนส่งเมื่อ: 12/6/2022 20:28 

  

 

 

 

http://my.kan2.go.th/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=56373
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1654916477&post_id=56373
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1654916477&post_id=56373
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1654916478&post_id=56373
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1654916478&post_id=56373
http://my.kan2.go.th/userinfo.php?uid=5
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=56379
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1654916477&post_id=56373
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1654916478&post_id=56373


 
 
รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 21  มิ.ย. 2565 

 

                     

 

                            

 

                



 
 

                   

                   

                 

                 

 

 

 



 
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การนำเสนอข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

โครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

วันที่  8  กรกฏาคม   2565 
ณ  ห้องประชุมใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

………………………………….. 
 

วัน/เวลา รายการ หมายเหตุ 
8 ก.ค.65 
07.00-08.30 น. รายงานตัว  
08.30-09.00 น. พิธีเปิด/วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่(ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

09.00-10.30 น. นำเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน(O1-O9) 
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน(O10-O17) 
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ(O18-O24)  

 

10.30-10.45น. พัก  
10.45-12.00 น. นำเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล(O25-O28) 
นำเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
(O29-O33)  

 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.45 น.  นำเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต (O34-O41) 
 

14.45-15.00 น. พัก  
15.00-16.30 น. นำเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือ

ป้องกันการป้องกันการทุจริต(O42-O43) 
 

 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 



 
 
สุภาพ  จัดละ:ขอเชิญประชุมนำเสนอข้อมลู 

การเปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT)ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2565 

#1 

Webmaster 

 

 
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ต้นเรื่อง 
ตามที่กลุม่งานนิเทศฯดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้
สอดคล้องกับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 
ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานนิเทศฯจะดำเนินการจดักจิกรรมการนำเสนอข้อมูลการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ข้อเสนอ 
เพื่อทราบและขอใชั้บันทึกนี้ แจ้งบุคลากรตามคำสั่งที่ 145/2565 ลงวันท่ี 20 
เมษายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
เห็นควร 
เพื่อโปรดพิจารณา 
น.ส.สภุาพ จัดละ 
ศึกษานิเทศก ์
ไฟล์แนบ: 

 บันทึกข้อความเชิญนำเสนอOIT.doc ขนาด: 90.50 KB; Hits: 0 

 กำหนดการนำเสนอผลงาน OIT.docx ขนาด: 14.37 KB; Hits: 1 

 คณะกรรมการรับผิดชอบ ITA.doc ขนาด: 360.50 KB; Hits: 1 

 โครงการพัฒนา ITA ปี 65.doc ขนาด: 132.50 KB; Hits: 1 
 
เขียนส่งเมื่อ: 23/6/2022 9:49 

ปกรณ์ ม่วงเจริญ  

Re: ขอเชิญประชมุนำเสนอข้อมลูการเปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.
2565 

#2 

Webmaster 

 

  

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เขียนส่งเมื่อ: 24/6/2022 8:27 

  

 

 

http://my.kan2.go.th/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952578&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952578&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952579&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952579&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952580&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952580&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952581&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952581&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/userinfo.php?uid=5
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=56607
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952578&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952579&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952580&post_id=56571
http://my.kan2.go.th/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1655952581&post_id=56571


 
 
รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่  8  ก.ค. 2565 

 

                 

 

 

               

 

 

 

                        

 



รายงานความกาวหนา ไตรมาสที่ 3  โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” 

ความกาวหนาของการดำเนินโครงการ ณ ปจจุบัน (รอยละ) 70 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการประจำไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ 2565 

เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1 สงเสริม สรางจิตสำนึกและปลูกฝงความเสียสละใหบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ความกาวหนา 

1. จัดสถานท่ี ปายประชาสัมพันธเชิงสัญลักษณ ในรูแบบตางๆ เพ่ือเปนการกระตุน และสรางรูปแบบของ

องคกรท่ีไมมีการทุจริต บุคลากรในหนวยงานตระหนักและใหความสำคัญในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ปฏิบัติงานเปนทีม มีสวนรวม 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

1 กิจกรรมปลูกตนไม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว งามตา นาอยู 

ความกาวหนา 

มีการดำเนินการปลูกตนไม การพัฒนา ปรับพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารสำนักงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร  

2 กิจกรรมเชิงสัญลักษณเขตสุจริต 

ความกาวหนา 

จัดทำปายประชาสัมพันธของหนวยงานในการตอตานการทุจริต นโยบายการบริหารงาน ดานความโปรงใส  

 

ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

1 กิจกรรมปลูกตนไม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว งามตา นาอยู 

ความกาวหนา 

มีการดำเนินการปลูกตนไม การพัฒนา ปรับพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารสำนักงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร  

2 กิจกรรมเชิงสัญลักษณเขตสุจริต 

ความกาวหนา 

จัดทำปายประชาสัมพันธของหนวยงานในการตอตานการทุจริต นโยบายการบริหารงาน ดานความโปรงใส  

 



ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนงานประจำไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ 2565 

1 กิจกรรมปลูกตนไม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว งามตา นาอยู 

ความกาวหนา 

มีการดำเนินการปลูกตนไม การพัฒนา ปรับพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารสำนักงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร  

2 กิจกรรมเชิงสัญลักษณเขตสุจริต 

ความกาวหนา 

จัดทำปายประชาสัมพันธของหนวยงานในการตอตานการทุจริต นโยบายการบริหารงาน ดานความโปรงใส  

 

การเบิกจายงบประมาณประจำไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ 2565 

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใชจาย 63,000 บาท 

จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจายจริง 50,990 บาท 

สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผนการ 

อยูระหวางดำเนินการ และเปนไปตามแผนการดำเนินกิจกรรมรายไตรมาส 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ความกาวหนา ไตรมาสท่ี 3 

การดำเนินการสรางจิตสำนึกและปลูกฝงความเสียสละ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมและจริยธรรม ใหบุคลากร

ในสำนักงาน การพัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน สำนักงานสามารถดำเนินการไดเปนไปตามแผนการ

ดำเนินการ 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

-ไมมี- 

 

 

ขอเสนอแนะ 

-ไมมี- 
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การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ป ี2565 
ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหน้าเสาธง 

 กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริตของ

บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประจ าทุกวันจันทร์ 

 โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ   

และกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งคติพจน์ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 “สพป.กจ.2 ไม่เป็นสอง

รองใคร เกียรติเกรียงไกร ก้องหล้า ค่าของคน” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร/กิจกรรมของแต่ละ

กลุ่มเป็นประจ าทุกวันจันทร์ ก่อนการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด 

 เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักองค์กร ให้บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต

และการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ได้ด าเนินกิจกรรมนี้ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยการกล่าวค า

ปฏิญญาเขตสุจริตเป็นประจ าทุกวันจันทร์ ดังนี้ 



 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต"  
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย 
รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญญาเขต
สุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ "สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ไม่ทนต่อการทุจริต จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 

 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้มีพระคุณให้แก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งจัดให้มีการท าบุญตักบาตร 
ฟังธรรม พระสงฆ์จ านวน 5 รูป และจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ขวัญและ
ก าลังใจ ความสามัคคีในหมู่คณะให้แก่บุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบุคลากรที่ดีและองค์กรมีประสิทธิภาพ      ซึ่ง
กิจกรรมนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 
จนถึงปัจจุบัน และบุคลากรในส านักงานมีคุณลักษณะ เกิดความซื่อสัตย์ ความวินัย เพ่ือสืบสาน ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมอัน
เป็นประเพณีอันดีงาม 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักงานเขตและโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และบุคลากรในส านักงานมีคุณลักษณะ เกิดความซื่อสัตย์        
ความวินัย ความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับบุคลากรทางการศึกษา 

 การจัดท าบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ และสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่าย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัด
คุณธรรม ความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช.ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม ปราศจากการทุจริตอย่าง
จริงจังตลอดมา และบุคลากรในส านักงานมีคุณลักษณะ เกิดความซื่อสัตย์ ความวินัย มีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่
ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่ 

 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ    
โดยการศึกษาดูงานกระบวนการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ     
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาปรับใช้ในองค์กร และบุคลากรในส านักงานมีคุณลักษณะ เกิดความ
สามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ตัวเองปฏิบัติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 5 ส. และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับส านักงาน 

 ผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 น าทีมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคน ออกปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส ท าความสะอาด
บริเวณหน้าอาคารส านักงาน โดยท าความสะอาด เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ เพ่ือปรับพ้ืนที่ให้ดูเรียบร้อย และสามารถใช้
ประโยชน์พื้นที่ท ากิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงานโดยไม่อยู่แค่ในห้องท างาน เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ทุกพ้ืนที่ 
ตามอัธยาศัย และบุคลากรในส านักงานมีคุณลักษณะ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการขยะมูลฝอย 

ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิว้ ลดการใช้แก้วน้ าพลาสติก ป้องกนัภาวะโลกร้อน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นการเริ่มต้น
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการส่งเสริมการรักการปลูก เพ่ิมต้นไม้ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และใน
ทุกๆเดือนก็จะมีการปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น ร่วมกับกิจกรรมท าบุญระลึกถึงผู้มีพระคุณ (ท าบุญวันเกิด) บุคลากรในส านักงานมี
คุณลักษณะ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  



กิจกรรม “สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท” 
 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวถึงที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
"สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท" เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะล าบาก และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพ่ือ
สร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ 1 หลัง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้มีความเข้มแข็ง และต่อเนื่อง การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ส่งถึงเด็กนักเรียน บุคลากรในส านักงานมีคุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจไม่หวัง
ผลตอบแทน 
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