
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการป้องกันการทุจริต  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปราม     
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี  ประสิทธิภาพ      
เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้กําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งจะมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นประจํา
เพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดําเนินงานและนําไปใช้ ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานหรือปรับเปล่ียนค่าเป้าหมาย ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ต่อไป  

2. วิธีการติดตาม ผลการดําเนินงานตามแผนฯ  

1. จัดทําคําส่ังผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. แจ้งผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  รายงานข้อมูลตามแผนการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ นําผลการดําเนินการมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ี ส่งผลต่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสําหรับพิจารณากําหนด
แนวทาง และมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปี พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมาย  

 



 
3.สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 

 
          
 
 
               *ยังไม่ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในไตรมาสนี้* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2564) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย งบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ/ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
  -  การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน   

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

-ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานแล้ว 
-ด าเนินการประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
แล้ว 

- 

2. การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
  -การประชุม/เสวนา วางนโยบายการปฏิบัติงาน พุธเช้า 
  -การปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี 
  -การประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดี เป็นต้นแบบ 
  -การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

85 - มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565 

มีการประชุมผอ. รอง ผอ.สพท.และ
ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกวันพุธมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริตในภารกิจงาน
ต่างๆ  

- 

3. การเสริมสร้างมาตรการกลไกการต่อต้านการทุจริต 
  - การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

- 

การเสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทรจิตและประพฤติมิชอบ 
4. การให้ความรู้และพัฒนาระบบการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ประชุม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 100,000 มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

- 

5. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ  
เช่น การคลิปวีดีโอ,แผ่นพับ,คู่มือ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ 
 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง - มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

- 



โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ/ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

6. การเผยแพร่แผนปฏิบัติการใช้เงินงบประมาณประจ าปี 
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 - การเผยแพร่แผนปฏิบัติการใช้เงินงบประมาณประจ าป ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงเว็บไซต์ 

ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบ
แผนการปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

100 - มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565 

ด าเนินการแล้วและมีการเผยแพร่การ     
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบันทุกเดือน 

- 

7. การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม 
 - การปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกรูปแบบ 

จ านวนช่องทางการสื่อสารที่
เพ่ิมข้ึนหรือที่ได้รับการพัฒนา 

1 ช่องทาง - มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565 

ปรับปรุงช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียน     
บนหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขต      
เรียบร้อยแล้ว 

- 

บูรณการการท างานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
8.การยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ITA ของ สพป.ชุมพร เขต 2 
ประจ าปี 2564  
 - การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

95 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

9. การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 
- การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการ
ประเมิน ITA 

ค่าคะแนนการประเมิน ITA 
ด้านการเปิดเผยข้อมูล (OIT) 

90 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

10. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ITA ของ สพป.ชุมพร เขต 2 
ประจ าปี 2565  
  

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

 

 

 

 



 

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2564) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย งบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ/ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
  -  การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน   

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

-ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานแล้ว 
-ด าเนินการประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานแล้ว 
-ด าเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy  

- 

2. การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
  -การประชุม/เสวนา วางนโยบายการปฏิบัติงาน พุธเช้า 
  -การปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี 
  -การประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดี เป็นต้นแบบ 
  -การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

85 - มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565 

-มีการประชุมผอ. รอง ผอ.สพท.และผอ.
กลุ่ม/หน่วยทุกวันพุธมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในภารกิจงานต่างๆ  
-ประกาศการขับเคลื่อนเป็นองค์กร
คุณธรรม แล้ว 

- 

3. การเสริมสร้างมาตรการกลไกการต่อต้านการทุจริต 
  - การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

-จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ   
ความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว 

- 

การเสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทรจิตและประพฤติมิชอบ 
4. การให้ความรู้และพัฒนาระบบการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ประชุม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 100,000 มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

อยู่ระหว่างร่างโครงการเสริมสร้างองค์กร
คุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด า เ นินงานของส า นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 

5. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ
เช่น การคลิปวีดีโอ,แผ่นพับ,คู่มือ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง - มกราคม 2565 – 
กันยายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

- 



โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ/ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

6. การเผยแพร่แผนปฏิบัติการใช้เงินงบประมาณประจ าปี 
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 - การเผยแพร่แผนปฏิบัติการใช้เงินงบประมาณประจ าป ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงเว็บไซต์ 

ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบ
แผนการปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

85 - มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565 

ด าเนินการแล้วและมีการเผยแพร่การ     
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบันทุกเดือน 

- 

7. การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม 
 - การปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกรูปแบบ 

จ านวนช่องทางการสื่อสารที่
เพ่ิมข้ึนหรือที่ได้รับการพัฒนา 

1 ช่องทาง - มกราคม 2565 - 
กันยายน 2565 

ปรับปรุงช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียนบน
หน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 

- 

บูรณการการท างานสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
8.การยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ITA ของ สพป.ชุมพร เขต 2 
ประจ าปี 2564  
 - การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

95 - มกราคม 2565 – 
มิถุนายน 2565 

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ITA ของ สพป.ชุมพร เขต 2 
ประจ าปี 2564 แล้ว 
-มีการประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ  

- 

9. การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 
- การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการ
ประเมิน ITA 

ค่าคะแนนการประเมิน ITA 
ด้านการเปิดเผยข้อมูล (OIT) 

90 - มกราคม 2565 – 
กรกฎาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

10. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ITA ของ สพป.ชุมพร เขต 2 
ประจ าปี 2565  
  

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

100 - มกราคม 2565 – 
กรกฎาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานแล้ว ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในเว็บไซต์ สพป.ชมุพร เขต 2 (www.cpn2.go.th) 

 

 

 



 

-มีการประชุมผอ. รอง ผอ.สพท.และผอ.กลุ่ม/หน่วยทกุวันพุธ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภารกิจงานต่างๆ)  
-ประกาศการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม แล้ว 

 

 
เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/cpn2.go.th 
 

 



 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเว็บไซต์ สพป.ชุมพร เขต 2 
(www.cpn2.go.th) 
 

 
 

เข้าถึงได้จาก : http://www.cpn2.go.th ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

ปรับปรุงช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนในเว็บไซต์ สพป.ชุมพร เขต 2 (www.cpn2.go.th) 

 
เข้าถึงได้จาก : http://www.cpn2.go.th/tcc/ 

 

http://www.cpn2.go.th/wp-content/uploads/2022/06/O42_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ITA ของ สพป.ชุมพร เขต 2 ประจ าปี 2564 

 

 
มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

 



มีการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ สพป.ชุมพร เขต 2 (www.cpn2.go.th) 

 

 

 

 

 
 


