
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของ 

โครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปราม     

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี  ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้กําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งจะมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นประจํา
ทุกไตรมาสเพ่ือให้ทราบข้อมูลผลการดําเนินงานและนําไปใช้ ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง แก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ต่อไป  

2. วิธีการติดตาม ผลการดําเนินงานตามแผนฯ  

1. จัดทําคําสั่งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. แจ้งผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  รายงานข้อมูลตามแผนการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ นําผลการดําเนินการมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผล
ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบสําหรับพิจารณา
กําหนดแนวทาง และมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ให้บรรลุ
เป้าหมาย  

 



3.สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2562 (ไตรมาส 3) 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

งบประมาณที่ตั้งไว ้ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
การประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบาย การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ 
ประกาศฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน +3  แล้ว ผลงาน
ร้อยละ 100 

0 0 

การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 

ประกาศฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน +3  แล้ว ผลงาน
ร้อยละ 100 

0 0 

การออก/ติดตามแนวทางการปฏบิัติเกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

ประกาศ แนวทางการส่งเสริมการ
ปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดและกรณีเรี่ยไร 

เรียบร้อยแล้ว ผลงานร้อยละ 100 

0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2562 

ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2562 

0 0 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนวตักรรมการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 
2562 

46,200 47,840 

ปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณส์ํารองข้อมูลเว็บไซต ์

 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์สํารองข้อมูลเว็บไซต์ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 50,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2562 

1,500 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ค่าล่วงเวลา/ค่าปฏิบัติราชการนอกเวลา คณะกรรมการและ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ และคณะทํางานขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สพป ชพ.2 จํานวน 8 คน 

ดําเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม – 
7 มิถุนายน 2562 

81,920 อยู่ระหว่างดําเนินการ 



3.สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2562 (ไตรมาส 3) (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

งบประมาณที่ตั้งไว ้ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสาธารณชน 

ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เป็นกระเป๋าผ้าสกรีนข้อความ
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 100 ใบ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ (อยู่ระหว่างการ
ผลิต จดัทําต้นแบบแล้ว) 

30,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

  กิจกรรมสร้างการรับรูเ้กี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการ
ดําเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจรยิธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง น้อม
นําศาสตร์พระราชามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 47,580 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร                 ผล 
                                                               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส                                                                                   แผน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
1.กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบาย ร้อยละของความ สําเร็จใน

การปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก
และพฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

-          กลุ่มอํานวยการ 
(เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ใหม่ของ 
สพป.ชพ.2) 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรท่ีเข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

พัฒนาและยกระดับการทํางาน
ของบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

  46,200          กลุ่มอํานวยการ 

3.การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
   3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  

     3.2ปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์สํารองข้อมูลเว็บไซต์ 
ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์สํารองข้อมูลเว็บไซต์ 
    3.3 การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
     3.4 ค่าล่วงเวลา/ค่าปฏิบัติราชการนอกเวลา 
คณะกรรมการและผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ และคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) 

พัฒนาปรับปรุงข้อมูลและช่อง
ทางการประเมินให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

136,220          กลุ่มอํานวยการ/ 
ทุกกลุ่ม/หน่วย 

47,840 



                                       การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร                 ผล 
                                                               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส                                                                                    แผน 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
4.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ กระเป๋าผ้า
สกรีนข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

จํานวนรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู ้

สร้ า งการรับรู้  ในด้ านการ
ส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริต .ของบุคลากรใน
สังกัดและบุคคลภายนอก 

30,000          กลุ่มอํานวยการ 

5.กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี และ
การดําเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของจํานวนบุคลากร
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้  

สร้างการรับรู้ ในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้าน
การทุจริต.ของบุคลากรใน
สังกัด 

47,580          กลุ่มอํานวยการ 



 
 
 

1.กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบาย  

สพป.ชุมพร เขต 2 ได้เผยแพร่ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในเว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
(www.cpn2.go.th) 

 

 

 



 
 
 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 

   เพ่ือเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินการของสถานศึกษาจึงได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาได้เรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่างๆของสถานศึกษา อย่างถูกต้อง 
โปร่งใสและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา 

 
 

 



 
 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

ในการดําเนนิงานของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 
กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนในสังกัด จํานวน 119 โรง 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จํานวนคน ร้อยละ 
ชาย 24 20.2 
หญิง 95 79.8 
รวม 119 100.0 

ตารางที่ 2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบประเมิน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด จํานวนคน ร้อยละ 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 3 2.5 

ปริญญาตรี 95 79.8 
ปริญญาโท 21 17.7 

รวม 119 100.0 

    ตารางที่ 3 อายุของผู้ตอบแบบประเมิน 
ช่วงอายุ (ปี) จํานวนคน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 30 ปี 57 47.9 
31 – 45 ปี 54 45.4 

45 ปีขึ้นไป 8 6.7 
รวม 119 100.0 

     ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

     ตารางที่ 4 สรุปความพึงพอใจแต่ละด้าน 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านวิทยากร 
1.ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 70.4 29.6    

2.ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 68.7 31.3    

3.บุคลิกภาพของวิทยากรโดยรวม 68.4 31.6    

4.มีการตอบคําถามที่ชัดเจนตรงประเด็น 67.0 33.0    

ด้านหัวข้อการประชุม 
1.เนื้อหาการประชุมตรงกับความต้องการ 59.1 36.5 4.4   

2.ความรู้และประโยชน์ในการนําไปใช้ 64.3 34.8 0.9   

ด้านการจัดการประชุม 
1.ความเหมาะสมของสถานที ่ 59.1 40.9    

2.ความเหมาะสมของระยะเวลา 54.8 34.8 10.4   

3.ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ 64.3 31.3 4.4   

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
ความพึงพอใจโดยรวม 65.2 30.4 3.4   

 
 



       
 

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

       -น่าสนใจมากค่ะ สนุก ไม่น่าเบื่อ 
       -อยากให้มีการอบรมเรื่องแบบน้ีบ่อยๆ 
       -เป็นการอบรมที่สุดยอดมาก 

 -ระยะเวลาการอบรมควรจะเพิม่จาก 1 วันเป็น 2 วันต่อกลุ่มจะได้เพิ่มทักษะได้มากและนาํไปใช้ได้เกดิประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานจริง 

       -ดีมาก เป็นความรู้ที่นําไปใช้ไดจ้รงิ เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับลักษณะการดาํเนินชีวิตในปัจจุบัน 
     -เป็นโครงการทีส่ามารถสรา้งความมั่นใจให้กับผู้ปกครองดีมากคะ่ และทําให้ครผูู้รับผิดชอบมีความมั่นใจในการสื่อสารด้วย 
     -ควรเพิ่มเวลาจัดอบรมจาก 1 วัน เป็น 2-3 วัน 
   -ควรจัดอบรมให้ใช้เวลามากกว่านี้ สนุกมากครับ 

  -ควรให้เจ้าหน้าท่ีที่ทํางานด้านนีโ้ดยตรงมาประชุมด้วยตัวเอง (หมายถึงจากทาง รร.) ไดร้ับความรู้มากคะและจะนําไป 
ถ่ายทอดให้ผู้ที่รับผิดชอบคะ 

       - ระยะเวลาที่อบรมน้อยเกินไปอยากให้เวลาอบรมมากกว่าน้ี 
       - วิทยากรเก่งมากค่ะ 

    - อยากให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
     - เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ได้ความรู้นําไปใช้ได้จริง 
   - อยากให้สอนการใช้งานโปรแกรมตัดต่อ VDO ให้มากข้ึน 
 

3.การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของสํานักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษา 

  สพป.ชุมพร เขต 2 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคณุธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงาน โดยการเตรียม
เว็บไซตส์ํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ขึ้นมาใหม่เนื่องจากเว็บไซตเ์ดิมไม่สามารถใช้การได้ มีการจัดทาํคําสั่งคณะทํางาน
ดําเนินการเรื่องเว็บไซต์ของเขตพืน้ท่ีใหม่และคณะทํางานรับผิดชอบข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่เข้ารับการประเมินจํานวน 48 ข้อมูล มี
การประชุมช้ีแจงการดําเนินงานฯ และปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เว็บไซต์ของสํานักงานเขตฯมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ในอนาคต  

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

4.สร้างสื่อประชาสมัพันธ์แนวสร้างสรรคเ์พื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต ได้แก่ กระเป๋าผ้าสกรีนข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ จํานวน 100 ใบ เพื่อแจกให้บุคลากรในสํานักงานทุกคน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 


