
 
 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน                                     

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน(แรก) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประเด็นการก ากับติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑.การมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน    

      ด าเนินการล้ว 

๒.ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

      ด าเนินการล้ว 

๓.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน  การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

      ก าลังด าเนินการ 

๔.อบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และขยายผลการท าฐานข้อมูล 

      ก าลังด าเนินการ 

๕.ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและ
พัฒนาเว็ปไซค์เผยแพร่ข้อมูล และเก็บข้อมูล
การวิจัยโครงการ 

      ก าลังด าเนินการ 

๖.การประเมินประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

      ก าลังด าเนินการ 

 

                 ผู้รายงาน                                                             ผู้รับรองข้อมูล 

 

          (นางยุภาพิน  ทึนหาร  )                                          (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

               ศึกษานิเทศก์                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเดด เขต ๑ 

 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประเด็นการก ากับติดตาม 
ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

การด าเนินงาน 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.การมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน    

      ด าเนินการล้ว 

๒.ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

      ด าเนินการล้ว 

๓.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส และการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

      ด าเนินการล้ว 

๔.อบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และขยายผลการท า
ฐานข้อมูล 

      ด าเนินการล้ว 

๕.ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและ
พัฒนาเว็ปไซค์เผยแพร่ข้อมูล และเก็บ
ข้อมูลการวิจัยโครงการ 

      ด าเนินการล้ว 

๖.การประเมินประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

      ด าเนินการล้ว 

 

                 ผู้รายงาน                                                           ผู้รับรองข้อมูล 

 

          (นางยุภาพิน  ทึนหาร  )                                          (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

               ศึกษานิเทศก์                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเดด เขต ๑ 

 



 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีรอบ ๖ เดือน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 

ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
ระยะที่ 2 รอบ ๑๒ เดือน เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
ระยะที่ 3 รอบ 12 เดือน กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
 

งบประมาณจาก สพฐ.  จ านวน  150,000  บาท 
การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานตามโครงการ 
1.  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการป้องกันการ
ทุจริต    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภาพิน  ทึนหาร 
 
       1. วัตถุประสงค์(เป็นไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.1 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการป้องกันการ
ทุจริตของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 1 

1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1.3 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ 
1.4 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น 

     2. เป้าหมาย(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
เชิงปริมาณ 

1) บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 65 คน 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน 50 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ด้วยความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ผู้มีส่วน 
ได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ และผลการประเมิน TA สูงขึ้น 
 

 
 



 
 

      ๓. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) ผลการด าเนินงาน 
๓. 1 กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ 

๓.1.1 กิจกรรมที่ 1 พิธีประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ 
โปร่งใส 

๓.1.2 กิจกรรมที่ 2 การบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือในการในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสุจริต 

๓.1.3 กิจกรรมที่ 3 การบันทึกความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สุจริต 
      ๔.  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

 ๔.๑  มีการแสดงเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการ

ป้องกันการทุจริตของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
๔.2 บุคลากรเกิดความร่วมมือในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
๔.3 ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ 

       ๕.  งบประมาณ (จาก สพฐ.) 

  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

  จ่ายไปแล้ว         -         บาท 

  คงเหลือ       ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

 

 

๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภาพิน  ทึนหาร 
 
       1. วัตถุประสงค์(เป็นไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน/มาตรการการป้องกันการ
ทุจริตของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 1 

1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
1.4 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น 

     2. เป้าหมาย(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 



 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 65 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ด้วยความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ผู้มีส่วน 
ได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ และผลการประเมิน TA สูงขึ้น 
 
      ๓. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) ผลการด าเนินงาน 

๓. 1 กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ 
๓.1.1 กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓.1.2 กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓.1.3 กิจกรรมที่ 3 การก าหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สูงขึ้น 
 
       ๔.  งบประมาณ (จาก สพฐ.) 

  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

  จ่ายไปแล้ว    ๓๐,๑๓๐   บาท 

  คงเหลือ       ๑๑๙,๘๗๐  บาท 

 


