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     ค ำน ำ 
         การจัดท ารายงานผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการป้องกันการทุจริต(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
            ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

  หวังว่า รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ที่จะน าผลรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขตสุจริต)ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่ต่อไป 
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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทจริตของประเทศ ช่วงที่ผ่านมา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก้ไขปัญหาการทจริตของประเทศโดยได้ร่วมกัน

สร้างเครื่องมือ  กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วน

ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น   ปัจจุบัน

ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  โดยสถานการณ์

ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าการทุจริต 

ร่วมมือกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก  ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับ

ความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อ

การตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมี

ความจ าเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว 

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึด

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯมี 2 แนวทางการพัฒนา

หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธี

คิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือสร้างพลัง

ร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง

นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก

ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ตรวจสอบ แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ

กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านของการด าเนินคดี

ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรมและการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการ

ปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คือภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว  

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี 

องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆมีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวังให้

ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืนๆ โดยได้รับ

ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

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

ร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือประสานความร่วมมือใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัลกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความส าคัญกับการ

เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็น

กลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ได้ด าเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
เขตสุจริต) เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นการ
มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่งคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  ผ่านกลยุทธ์ที่ 1. ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมให้
มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต กลยุทธ์ที่  3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตและกลยุทธ์ที่ 4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณา
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การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

1.จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.ร้อยละของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับ
การทุจริต 

3.คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)   

 ปี  2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ทุกคน ได้ตระหนักรู้  เข้าใจและ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท า
ความดี รังเกียจคนโกง  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปลูกจิตส านึก
บุคลากรให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2  วธิีด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1.เชิงปริมำณ   

     บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน  72  คน 

                    กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  

5  กิจกรรม 

 2.เชิงคุณภำพ          
    -บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ตระหนักรู้  เข้าใจและ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท า
ความดี รังเกียจคนโกง  

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

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

       1.โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือสร้างความรู้  ความ

เข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ 2564  2) เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากร

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 72  คน   ด าเนินการ วันที่  24-25 มิถุนายน 

2564  ณ ห้องประชุม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  งบประมาณ 24,940  บาท 

       2. โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” วัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือส่งเสริม สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความเสียสละให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2)เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เอ้ืออ านวยในการให้บริการ 3)เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 
ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรมที่ด าเนินการได้แก่  กิจกรรมจิตอาสา สืบสานวัฒนธรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว งามตา น่าอยู่  กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง
สถานที่ท างาน(5 ส.) กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต  ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ 
110,300  บาท 
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3. โครงการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  วัตถุประสงค์  1)เพ่ือพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ   เนื่องจากระยะเวลาการจัดโครงการที่
ก าหนดไว้ ตรงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดการอบรมฯตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ จึงจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา ทดแทน
การจัดประชุมอบรมฯให้ความรู้แก่สถานศึกษา   งบประมาณ  23,500 บาท  

4. โครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online  

วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือสร้างเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) เพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดการเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรมที่ด าเนินการได้แก่การ   
พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล DATA 
ส าหรับเว็บไซต์  ระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ  งบประมาณที่ใช้  41,560  บาท 

 5.กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต  ได้แก่  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การประกาศเจตจ านงเขตสุจริต  
การท าบันทึกข้อตกลง(MOU)ของบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร(ท าบุญวันเกิด,ประชุมประจ าเดือน) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล/กำรประเมินผลโครงกำร 

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

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

 1. ส ารวจข้อมูล การจัดกิจกรรมด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

           1. จ านวนกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 5  กิจกรรม ดังนี้ 
     1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
               1.2 โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
      1.3 โครงการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
      1.4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online 
               1.5 กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 
 2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของ  
ร.ร.สุจริต ได้แก่ ทักษะการคิด   มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี 2564  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2  ได้คะแนนเฉลี่ย  95.06 

ปัญหำและอุปสรรค 

   - 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  จัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ิมข้ึนและต่อเนื่องทุกปี  

2.  การจัดกิจกรรมเพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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                                            สว่นภำคผนวก 

     -ส าเนารายงานโครงการ กิจกรรม 
     -รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำเนำ 

รำยงำนโครงกำรพัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

โดย 

นำงสำวสุภำพ   จัดละ 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 

กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



ก 

ค ำน ำ 

การจัดท ารายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือรายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

  ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 หวังว่า รายงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะน าผลรายงาน
ของโครงการ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

สุภาพ  จัดละ 
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

30   กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 1  สว่นน ำ

หลักกำรและเหตุผล 

    ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียน  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อน
ได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักงานเขตและโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2. เพ่ือพัฒนางานและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

1.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)
2.รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น 
และประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  
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ส่วนที่ 2  วธิีด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

เชิงปริมำณ 
        บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 72  คน 

เชิงคุณภำพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2563และ
ชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 
 ด าเนินการประชุมในวันที่ 24และ 25 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมใหญ่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2.การประชุมปฏิบัติการน าเสนอผลงาน OIT
 ด าเนินการประชุมในวันที่ 14 กรฏาคม 2564  ณ ห้องประชุมใหญ่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล/กำรประเมินผลโครงกำร 

1.แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

2.แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

1.ความรู้  ความเข้าใจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)

2.ตรวจสอบแบบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(ITA) 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

1.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คะแนนเฉลี่ย  95.06 

2.จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2
จ านวน   25  เล่ม 

ปัญหำและอุปสรรค 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา (Covid-2019) ท าให้การประสานงาน

ทางออนไลน์กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ในบางส่วนของกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ  ประชุมบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม 
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ภำคผนวก 



แบบเสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ของส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ชื่อโครงกำร   พัฒนาและยกระดบัการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
แผนงำนบูรณาการ  การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
สนอง        

  กลยุทธ์สพฐ.ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลีย่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 

 หน่วยงาน(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ลักษณะโครงกำร                  (  ) ใหม่                   (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวสุภาพ  จัดละ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พ.ค. 64-ก.ย.64 
1. หลักกำรและเหตุผล

       ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิง
บวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่ วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมิน
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน  

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลมุการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่
การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” 
ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายในและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของส านักงานเขตและโรงเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 2.2 เพื่อพัฒนางานและยกระดบัการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3. เป้ำหมำย

    3.1 เชิงปริมำณ 

        บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 จ านวน 72  ค 
  3.2 เชิงคุณภำพ 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดชันีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน/แผนกำรใช้เงิน

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
งานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2563และช้ีแจงแนว
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) 
-คา่อาหารกลางวัน/อาหารว่าง คนละ 150 
บาท จ านวน  72  คน  เวลา   1  วัน  
-ค่าจัดจ้างท าไวนลิ จ านวน 1 แผน่ 

10,800 
3,140 

10,800 
3,140 

น.ส.สภุาพ  จัดละ 

2. กิจกรรมที่ 2 
การประชุมปฏิบัติการน าเสนอผลงาน OIT 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คนละ  150  บาท จ านวน 40 คน เวลา 1 วัน 6,000 6,000 

น.ส.สภุาพ  จัดละ 

3 กิจกรรมที่ 3 สรปุรายงานผลการประเมิน ITA 
-จัดจ้างท าเอกสารสรุปการรายงานผล 5,000 5,000 

น.ส.สภุาพ  จัดละ 

รวม 24,940 24,940 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่
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. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ(OIT)ประจ าปี 2564 

น.ส.สภุาพ 
จัดละ 

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

น.ส.สภุาพ 
จัดละ 

3. ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการพัฒนา
งานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

น.ส.สภุาพ 
จัดละ 



6. กำรประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

 ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

เข้ารับการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา (ITA) 

แบบประเมินของป.ป.ช. 

รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสพป.กจ. 2 

ตรวจสอบรายงาน แบบรายงานลการประเมินฯ 

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ  โปร่งใส ปราศจากทุจรติคอรัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงกำร 

 (นางสาวสุภาพ  จัดละ) 

  ศึกษานิเทศก ์

ลงชื่อ  ผู้พิจำรณำโครงกำร 

      (น.ส.จินตนา  สุขสมแดน)      

 ผอ.กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงกำร 

       (นายปกรณ์    ม่วงเจริญ) 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 ลงชื่อว่าท่ีร้อยตรี    ผู้อนุมัติโครงกำร 

       (สุรสิทธ์ิ  ถิตย์สมบรูณ์  ) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



ขอเชิญประชมุปฏิบติัการน าเสนอ
ข้อมลู OIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

#1

Webmaster เรยีน ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุร ีเขต 2 
ตน้เรือ่ง 
ตำมทีก่ลุ่มงำนนิเทศฯ ไดด้ ำเนินงำนโครงกำรพฒันำและยกระดบักำรท ำงำนใหส้อดคลอ้งกบักำร
ประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564นัน้ 
ขอ้เทจ็จรงิ 
กลุ่มงำนนิเทศฯ จะด ำเนินกำรจดักจิกรรมกำรประชุมปฏบิตักิำรน ำเสนอขอ้มลูแบบตรวจกำร
เปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ(OIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในวนัที ่14 กรกฎำคม 2564 เวลำ 
08.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ สพป.กำญจนบุร ีเขต 2 
ขอ้เสนอ 
เพือ่ทรำบและขอใชบ้นัทกึนี้ แจง้บุคลำกรของ สพป.กำญจนบุร ีเขต 2 
ทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดั เขำ้ร่วมกจิกรรมดงักล่ำว 
เหน็ควร 
เพือ่โปรดพจิำรณำ 

นำงสำวสุภำพ จดัละ 
ศกึษำนิเทศก ์
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ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

ชี้แจงแนวปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(IIT)และแบบตรวจ 

กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT)ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564   

วันที่  24 และ 25  มิถุนำยน   2564 
ณ  ห้องประชุมใหญ่  สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

………………………………….. 

วัน/เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
24,25 มิ.ย. 64 
07.00-08.30 น. รายงานตัว 
08.30-09.00 น. พิธีเปิด/วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่(ITA) 
ปีงบประมาณ  2564 

09.00-10.30 น. แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ  2564 
10.30-10.45น. พัก 
10.45-12.00 น. เกณฑ์การประเมิน  ,ระเบียบวิธีการประเมิน 

ขั้นตอนการประเมิน 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.45 น. แนวทางการจัดท าแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(OIT)ประจ าปี 2564  ตัวชี้วัดที่ 9 
14.45-15.00 น. พัก 
15.00-16.30 น. แนวทางการจัดท าแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(OIT)ประจ าปี 2564  ตัวชี้วัดที่ 10 

หมำยเหตุ  กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

      บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  

ที่      -   วันที ่   28   เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการน าเสนอข้อมูล OIT  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

          ต้นเรื่อง 

        ตามท่ีกลุ่มงานนิเทศฯ  ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ  2564นั้น 

         ข้อเท็จจริง 

กลุ่มงานนิเทศฯ จะด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ(OIT) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในวันที่  14  กรกฎาคม   2564  เวลา 08.30-16.30 
น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ข้อเสนอ 

เพ่ือทราบและขอใช้บันทึกนี้ แจ้งบุคลากรของ สพป.กาญจนบุรี  เขต 2 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 

 เห็นควร 

 เพ่ือโปรดพิจารณา 

       สุภาพ  จดัละ 

( นางสาวสุภาพ   จัดละ) 

 ศึกษานิเทศก์ 



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรน ำเสนอข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT)ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564   

โครงกำรพัฒนำและยกระดับกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

วันที่  14  กรกฏำคม   2564 
ณ  ห้องประชุมใหญ่  สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

………………………………….. 

วัน/เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
14 ก.ค.64 
07.00-08.30 น. รายงานตัว 
08.30-09.00 น. พิธีเปิด/วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่(ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

09.00-10.30 น. น าเสนอข้อมูล 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. น าเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล(O25-O28) 
น าเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
(O29-O33)  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.45 น. น าเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต (O34-O41) 
14.45-15.00 น. พัก 
15.00-16.30 น. น าเสนอข้อมูล OIT  ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือ

ป้องกันการป้องกันการทุจริต(O42-O43) 

หมำยเหตุ  กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



รูปภาพกิจกรรม 



กิจกรรมน าเสนอ OIT 14  ก.ค. 64 



ส ำเนำ 

รำยงำนโครงกำร 
โครงกำร  จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
กลุ่ม อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ   2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

แผนงำน  บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สนอง       
  กลยุทธ์สพฐ.ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

        ตวัชี้วัดที่ 3  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริม สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความเสียสละให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
2. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เอ้ืออ านวยในการให้บริการ
3. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและการท างานเป็นทีม ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

2. เป้ำหมำย

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

เชิงคุณภำพ 
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจิตส านึก และมีจิตสาธารณะ

ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
2. สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สะอาด สวยงาม

พร้อมให้บริการ

3. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ
3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความเสียสละ 
3.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.3 ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อการเสริมสร้างความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
4.1 กิจกรรมจิตอาสา สืบสานวัฒนธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
4.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว งามตา น่าอยู่ 



4.3 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงสถานที่ท างาน(5 ส.) 
4.4 กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร
  เดือนพฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 

6. งบประมำณ
     6.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.      จ านวน        110,300.-       บาท 
    6.2  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก เขตพ้ืนที่   จ านวน………………………...      บาท 

     6.3  งบประมาณใช้จริง จ านวน……..…110,300.- …    บาท 
7. กำรประเมินผล และเครื่องมือ

ที ่ รายการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
แบบส ารวจ 

2. บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีจิตส านึกท่ีดี
มี 
จิตสาธารณะ 

แบบสังเกต/แบบประเมิน 

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

แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

8. ผลกำรด ำเนินงำน

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความเสียสละ 
เนื่องจากสภาพปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019  การจัด
กิจกรรมรวมบุคลากรในสังกัดต้องด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากรเชิงปริมาณ จึงยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร บุคลากรในสังกัดมี
จิตส านึกและความเสียสละ 

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

บุคลากรในสังกัดมึความพึงพอใจในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของส านักงานฯ 

3. ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อการเสริมสร้าง
ความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

บุคลากรมีความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 



9. สรุปผลในภำพรวม
     9.1  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

         ต่ ากว่า                 เท่ากัน               สูงกว่า 
     9.2 จุดเด่นของโครงการ 

1. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
2. เป็นกิจกรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์และมีความเปลี่ยนแปลงด้านอาคาร สถานที่

     9.3 จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์และประสานการมีส่วนร่วม 

 9.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนและน าข้อเสนอแนะมาวางแผนการด าเนินการ จะส่งผลต่อ   
 ประสิทธิภาการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 ลงชื่อ    อรพินธ์   ไขยสมทิพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางอรพินธ์  ไชยสมทิพย์)          



กิจกรรมที่ 1 จิตอำสำ สืบสำนวัฒนธรรมในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 7 ซึ่งเป็นวัน วิสาขบูชา ย่อม 
จาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ "โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น 
วันส าคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2542 วันวิสาขบูชา เป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่
พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือส าเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว 

ในการนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 น าโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2   จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น ณ วัดดอนงิ้ว ต.พนมทวน         
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยในกิจกรรมมีการ ท าความสะอาดบริเวณวัด ท าบุญ ถวายปิ่นโตและปัจจัย และ    
ปิดท้ายด้วยการหว่านเมล็ดปอเทือง 



เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป. 
กาญจนบุรี เขต 2 ,นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2 ,นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.

กาญจนบุรีเขต 2 พร้อมด้วยผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมท าบุญและถวาย

เทยีนพรรษา ณ วัดห้วยสะพาน อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วย

หัวใจ"กิจกรรมจิตอาสา สีบสานวัฒนธรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัด ได้มี

ส่วนร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกันพัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น 



 



กิจกรรมที่ 2  ปลกูต้นไม ้เพ่ิมพื้นที่สีเขียว งำมตำ น่ำอยู่ 



กิจกรรมที่ 3 พัฒนำ/ปรับปรุงสถำนที่ท ำงำน(5 ส.) 



 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 



 

(ส ำเนำ) 

       รายงานโครงการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
           กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

------------------------------------- 
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงานบูรณาการ  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนอง 
 กลยุทธ์สพฐ.ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 ตวัชี้วัดที่ 3  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1. วัตถุประสงค์

  2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
         2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 
2.เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  99 โรงเรียน 
 - บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา       จ านวน  99 โรงเรียน 

     3.1 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุในสถานศึกษา มีความรู้ในเรื่องระเบียบและ

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.วิธีด าเนินการ(กิจกรรมที่ด าเนินการ)
- เนื่องจากระยะเวลาการจัดโครงการที่ก าหนดไว้ ตรงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 จึงไม่สามารถจัดการอบรมฯตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้  
        - จัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา ทดแทนการจัดประชุมอบรมฯ

ให้ความรู้แก่สถานศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มเมื่อ สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ  กันยายน  2564

   เป็นการเสร็จ  ตามก าหนดเวลา  ก่อนก าหนดเวลา หลังก าหนดเวลา 
5.งบประมาณ

5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 23,500    บาท 
5.2 งบประมาณท่ีใช้  จ านวน 23,500    บาท 
บันทึกเพ่ิมเติม    -  ไม่มี  - 

6.เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.1 สังเกตจากความถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 



7.สรุปผลการด าเนนิงาน (ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ)

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
มีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

198 ร้อยละ 100 
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

8.สรุปผลในภาพรวม
8.1 จุดเด่นของโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุของสถานศึกษา 

เมื่อได้ศึกษาคู่มือที่จัดท าให้จะท าให้ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

8.2 จุดที่ควรพัฒนา  ไม่มี 
8.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา – ไม่มี  

ลงชื่อ           ชนาฏ์นันช์   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางชนาฏ์นันช ์ ศักดิ์สุนทร) 



(ส ำเนำ) 

รายงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดย 

นายเจษฎา  ตันธนะ 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



ค าน า 

    การจัดท ารายงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
รายงานผลการด าเนินการของโครงการ 

       ขอขอบคุณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 2 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารปะถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

       หวังว่า รายงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA 
Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาข้อมูลและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะน าผลรายงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

      เจษฎา ตันธนะ 
  ตุลาคม 2564 



สารบัญ 

    หน้า 

           ค าน า 
           สารบัญ 
           ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

 หลักการและเหตุผล  1 
   วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1 
  ส่วนที่ 2 วิธีด าเนินการ 

  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  2 
    กิจกรรมที่ด าเนินการ  2 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 2 

 วิธีการรวบรวมข้อมูล  2 
           ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินการ 

    สรุปผลการด าเนินการ 3 
    ปัญหาและอุปสรรค 3 
    ข้อเสนอแนะ  3 

           เอกสารอ้างอิง 
     ภาคผนวก 

   ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) 
   รายงานการประชุม (ถ้ามี) 
   เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ 
   สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
   ส าเนารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ภาพกิจกรรม 



ส่วนที่ 1  ส่วนน า 

หลักการและเหตุผล 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 การการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็น
พิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีแนวทางให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัดเจน หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมงานตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับการด าเนินการเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุนงานด้าน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือสร้างเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
มีการสร้าง พัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

การประเมิน แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัดเจน 

หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมงานตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 



ส่วนที่ 2  วิธีด าเนินการ 

เป้าหมาย 
1.เชิงปริมาณ

1.1 พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.1 จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล DATA ส าหรับเว็บไซต์  

2. เชิงคุณภาพ
       มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัดเจน 

หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมงานตามภารกิจและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

       กรกฎาคม-กันยายน 2564 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
2. จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล DATA ส าหรับเว็บไซต์

3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 

       การประเมิน 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

  จัดท าแบบรายงาน 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินการ 
       มีการจัดท า และปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของส านักงาน www.kan2.go.th ให้เข้าถึงและใช้งานได้

โดยสะดวก เพ่ิมระบบจัดเก็บข้อมูล Data Kan2 ส าหรับจัดเก็บข้อมูล ภาพถ่าย ไฟล์เอกสารต่างๆ ไว้ในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ https://data.kan2.go.th โดยเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มีพ้ืนที่มากกว่า 7 TB 
Raid10  

ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่มี  

ข้อเสนอแนะ 

  ไม่มี 



เอกสารอ้างอิง 









 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ที่         /๒๕๖4     วันที ่15  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖4 

เรื่อง   ขออนุมติด าเนินงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ITA Online 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

ด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าโครงการ
พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนงานด้าน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  โดยใช้งบประมาณ
จ านวน 41,56๐ บาท จากงบประมาณด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

กำรด ำเนินงำน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร จะด าเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมโดยจัดซื้อวัสดุจ านวน 41,560 บาท 
เห็นสมควร 

๑. ขออนุมัตโิครงการ 
๒. ขออนุมัตดิ าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ จัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 

41,060บาท 
๓. แจ้งกลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศ ติดมตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการจัดซื้อ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

เจษฎา   ตันธนะ 
(นายเจษฎา   ตันธนะ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร สพป.กาญจนบุรี  เขต 2 

ที ่  / 2564            วันที่  15  กรกฎาคม  2564 

เร่ือง  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ตามท่ีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับงบประมาณ
ตามโครงการโครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA Online 
จ านวนเงิน 41,560 บาท กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร ขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการ

พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 41,560 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 เจษฎา   ตันธนะ 

  (นายเจษฎา ตันธนะ) 
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 





 (ส าเนา) 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ที ่218 /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์(ITA) ปีงบประมาณ 2564 

...................................................................... 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินงานการประเมิน คุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ ด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสมและน าไปเป็นกรอบในการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการ
ปรับปรุงการท างานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์( ITAS Online 2021) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

1. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธ์ ถิตย์สมบูรณ์ 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. นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ 
6. น.ส.จินตนา สุขสมแดน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
7. นางนราทิพย์ สอาดเอ่ียม นักจัดการงานทั่วไป รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
8. น.ส.ไอรินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางชนาฏนันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
10. นายแมน ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
11. น.ส.สุรางค์ ธิตินิลนิธ ิผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
12. น.ส.อินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
13. น.ส.อุบลศรี ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
14. น.ส.พรรณิพมล วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 



15. นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
16. น.ส.สภุาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ วางแผน ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ แก่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์  
2.คณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วัดแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ OIT

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด OIT 

1 นายเจษฎา ตันธนะ 
น.ส.นารินทร์ พรดี  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ลูกจ้างชั่วคราว  

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 

2 นายเจษฎา ตันธนะ 
น.ส.นารินทร์ พรดี  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ลูกจ้างชั่วคราว  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

3 นางนราทิพย์ สอาดเอ่ียม นักจัดการงานทั่วไป รก.ผอ.กลุ่ม
อ านวยการ  

O3 อ านาจหน้าที่  

4 น.ส.ณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5 นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ O5 ข้อมูลการติดต่อ 
6 น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ 

น.ส.มุกนรินทร์ ทองกลี้ยง 
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
นิติกร  

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7 นายเจษฎา ตันธนะ 
น.ส.นารินทร์ พรดี  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ลูกจ้างชั่วคราว  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

8 นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ O8 Q@A 
9 นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ O9 Social Network 
10 น.ส.ณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน O10 แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี  
11 น.ส.ธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน O11 รายงานการก ากับติดตาม

การด าเนินงานรายไตรมาส  
12 น.ส.ธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน O12 รายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี  
13 นางนราทิพย์ สอาดเอ่ียม นักจัดการงานทั่วไป รก.ผอ.กลุ่ม

อ านวยการ  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

14 นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ  

15 นางอรดา ยางงาม นักจัดการงานทั่วไป O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ  



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด OIT 
16 นางอรดา ยางงาม นักจัดการงานทั่วไป O16 รายงานผลการส ารวจ

ความพึงพอใจการให้บริการ 
17 นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ  
O17 E-Service 

18 น.ส.ณัฐกาญจน์ สมคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

19 นางสุภาณี บัวงาม นักวิชาการเงินและบัญชี  O19รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตร
มาส  

20 นางสุภาณี บัวงาม นักวิชาการเงินและบัญชี  O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

21 น.ส.แพรวนภา โคกแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ  

22 น.ส.แพรวนภา โคกแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  

23 นางกัลยารัตน์ ถ้ าแก้ว 
น.ส.สุล ีสุกใส  
น.ส.นิภาดา วงษ์น้อย  

เจ้าพนักงานพัสดุ  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ลูกจ้างชั่วคราว  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

24 นางกัลยารัตน์ ถ้ าแก้ว 
น.ส.สุล ีสุกใส  
น.ส.นิภาดา วงษ์น้อย  

เจ้าพนักงานพัสดุ  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ลูกจ้างชั่วคราว  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี  

25 นายแมน ค าวงษ์  
น.ส.อุบลศรี ฟักจีน  
นางนงนุช ก้านเหลือง 
นางสายฝน บุญยัง  
น.ส.ศศิธร สังข์ลาโพธิ์ 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร  
นักทรัพยากรบุคคล  
นักทรัพยากรบุคคล  
นักทรัพยากรบุคคล  

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคค 



ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด OIT 
26 นายแมน ค าวงษ์  

น.ส.อุบลศรี ฟักจีน  
นางนงนุช ก้านเหลือง  
นายทรงศักดิ์ พรมเนตร 
น.ส.ศศิธร สังข์ลาโพธิ์  
นางภคอร บุตรพิมพ์  
นางวรัญญา เพ็งจันทร์  

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร  
นักทรัพยากรบุคคล  
นักทรัพยากรบุคคล  
นักทรัพยากรบุคคล  
เจ้าพนักงานธุรการ  
ลูกจ้างชั่วคราว  

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

27 นายแมน ค าวงษ์  
นางนงนุช ก้านเหลือง  
นายศรชัย ไชยวุฒิ  
นายทรงศักดิ์ พรมเนตร 
น.ส.ศศิธร สังข์ลาโพธิ์  
นางวรัญญา เพ็งจันทร์  

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 
ลูกจ้างชั่วคราว 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

28 นายแมน ค าวงษ์  
น.ส.อุบลศรี ฟักจีน  
นางนงนุช ก้านเหลือง  
นายศรชัย ไชยวุฒิ  
นายทรงศักดิ์ พรมเนตร 
น.ส.ศศิธร สังข์ลาโพธิ์  
นางวรัญญา เพ็งจันทร์  

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร  
นักทรัพยากรบุคคล  
นักทรัพยากรบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 
ลูกจ้างชั่วคราว 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี  

29 น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ 
น.ส.มุกนรินทร์ ทองกลี้ยง 

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
นิติกร  

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต  

30 น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ 
นายเจษฎา ตันธนะ  
น.ส.มุกนรินทร์ ทองกลี้ยง 

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ  
นิติกร  

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  

31 น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ 
น.ส.มุกนรินทร์ ทองกลี้ยง 

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
นิติกร  

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 



ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด OIT 
32 น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ 

นายเจษฎา ตันธนะ  
น.ส.มุกนรินทร์ ทองกลี้ยง 

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ  
นิติกร  

O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น  

33 นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม  

34 นายแมน ค าวงษ์  
นายศรชัย ไชยวุฒิ  
นายทรงศักดิ์ พรมเนตร 
น.ส.อุมาพร วิเศษสิงห์  

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล  
นักทรัพยากรบุคคล  
ลูกจ้างชั่วคราว  

O34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร  

35 นายแมน ค าวงษ์  
นายศรชัย ไชยวุฒิ  
นายทรงศักดิ์ พรมเนตร 
น.ส.อุมาพร วิเศษสิงห์  

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล  
นักทรัพยากรบุคคล  
ลูกจ้างชั่วคราว  

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  

36 น.ส.สุรางค์ นิตินิลนิธิ  
น.ส.สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

O36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี  

37 น.ส.สุรางค์ นิตินิลนิธิ  
น.ส.สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

38 นางนราทิพย์ สอาดเอ่ียม นักจัดการงานทั่วไป รก.ผอ.
กลุ่มอ านวยการ  

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  

39 น.ส.สภุาพ จัดละ  
น.ส.ธนันธร ศรีลาวงษ์ 
น.ส.ณัฐณิชา ชัยยา  

ศึกษานิเทศก์  
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าหนักงานธุรการ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี  

40 น.ส.สภุาพ จัดละ  
น.ส.ธนันธร ศรีลาวงษ์ 
น.ส.ณัฐณิชา ชัยยา  

ศึกษานิเทศก์  
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าหนักงานธุรการ 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตรายไตรมาส  

41 น.ส.สภุาพ จัดละ  
น.ส.ธนันธร ศรีลาวงษ์ 
น.ส.ณัฐณิชา ชัยยา  

ศึกษานิเทศก์  
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าหนักงานธุรการ 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  



ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ตัวช้ีวัด OIT 
42 น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ 

น.ส.มุกนรินทร์ ทองกลี้ยง  
นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร 
นางอรพินทร์ ไชยสมทิพย์  
น.ส.นารินทร์ พรดี  

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
นิติกร  
ผอ.กลุ่มการเงินฯ  
นักจัดการงานทั่วไป  
ลูกจ้างชั่วคราว  

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน  

43 น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ 
น.ส.มุกนรินทร์ ทองกลี้ยง  
นางชนาฎ์นันช์ ศักดิ์สุนทร 
นางอรพินทร์ ไชยสมทิพย์  
น.ส.นารินทร์ พรดี  

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
นิติกร  
ผอ.กลุ่มการเงินฯ  
นักจัดการงานทั่วไป  
ลูกจ้างชั่วคราว  

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความดปร่ง
ใสภายในหน่วยงาน  

    มีหน้ำที่ จัดท าข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ(แบบ OIT)และส่งข้อมูลเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3.คณะกรรมกำรประสำนงำนและตรวจสอบข้อมูล
1.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2.นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ  
3.นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ  
4.นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ  
5.นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
6. น.ส.จินตนา สุขสมแดน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
7. นางนราทิพย์ สอาดเอ่ียม นักจัดการงานทั่วไป รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
8. น.ส.ไอรินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
9. นางชนาฏนันช์ ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
10. นายแมน ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
11. น.ส.สุรางค์ ธิตินิลนิธ ิผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
12. น.ส.อินทิรา ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
13. น.ส.อุบลศรี ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
14. น.ส.พรรณิพมล วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
15. นายเจษฏา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
16. น.ส.สภุาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  



11. น.ส.ณัฐณิชา ชัยยา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. น.ส.ธนันธร ศรีลาวงษ์ เจา้พนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. น.ส.นารินทร์ พรดี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
1.ตรวจสอบข้อมูล ร่องรอยหลักฐานแบบตรวจข้อมูลการเปิดเผยต่อสาธรณะ(OIT) จากผู้รับผิดชอบทุก

คน ตามก าหนดการ 
2. ประสานงานและจัดท าข้อมูลผู้ประเมินภายใน(IIT)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)และการประเมิน

ทางระบบออนไลน์ตามก าหนดการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ว่าที่ร้อยตรี 
        (สุรสิทธ์ ถิตย์สมบูรณ์)  

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



     ภำพกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต 

๑. กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  

“เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต" 

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



 ๒. กิจกรรมท ำบุญวันเกิดประจ ำเดือน(วันร าลึกถึงผู้มีพระคุณ) 
เป็นกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร   ซึ่งเป็น

ประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมา  ๑๓  ปี  โดยจัดท าบุญวันเกิดของบุคลากร  และประชุมประจ าเดือน  จัดกิจกรรม
การน าเสนอสาระน่ารู้แก่บุคลากร หมุนเวียนกันทุกกลุ่มงาน   ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ (เจ้าคุณทองด า
อุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 



 



๓. กิจกรรมจิตอำสำ  ๕ ส เขตพื้นที่และปลูกต้นไม้  

กิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่และปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด าเนินการประจ าทุกเดือน

ในกิจกรรมการท าบุญวันเกิด  และวันส าคัญต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะของสมาชิกและ

พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่ 
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