
 
 

 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจรติ  ประจ าปีรอบ ๖ เดือน 

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม                        
และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 

(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นทีสุ่จรติ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 



 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน(แรก) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประเด็นการกำกับติดตาม ปฏิทินการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ การดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบา
ลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

      4,420 ดำเนินการ
แล้ว 

๒.การมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    

      - ดำเนินการ
แล้ว 

๓.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่วย 
งานภาครัฐ (ITA) 

      16,420 กำลัง 
ดำเนินการ 

๔.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ป
ไชต์เพ่ือการเปิดเผยข้อมูล ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 

      48,800 กำลัง 
ดำเนินการ 

๕.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่วย 
งานภาครัฐ (ITA) 

      18,400 กำลัง 
ดำเนินการ 

๖.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

      2,000 กำลัง 
ดำเนินการ 

๗.ค่าเอกสาร       10,000 กำลัง 
ดำเนินการ 

 

                 ผู้รายงาน                                                             ผู้รับรองข้อมูล 

 

          (นางยุภาพิน  ทึนหาร  )                                          (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
               ศึกษานิเทศก์                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเดด เขต ๑ 

 



 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน(หลัง) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประเด็นการกำกับติดตาม 
ปฏิทินการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ การดำเนินงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

      4,420 ดำเนินการ
แล้ว 

๒.การมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโย
บายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ
นินงาน    

      - ดำเนินการ
แล้ว 

๓.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่ว
ย งานภาครัฐ (ITA) 

      16,420 ดำเนินการ
แล้ว 

๔.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ป
ไชต์เพ่ือการเปิดเผยข้อมูล ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต ๑ 

      48,800 ดำเนินการ
แล้ว 

๕.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่ว
ย งานภาครัฐ (ITA) 

      18,400 กำลัง 
ดำเนินการ 

๖.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

      2,000 ดำเนินการ
แล้ว 

๗.ค่าเอกสาร       10,000 ดำเนินการ
แล้ว 

                 ผู้รายงาน                                           ผู้รับรองข้อมูล 

 

          (นางยุภาพิน  ทึนหาร  )                           (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
               ศึกษานิเทศก์                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การ           
                                                             ศึกษาประถมศึกษาร้อยเดด เขต ๑ 



 
 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน(แรก) 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 

ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
ระยะที่ 2 รอบ ๑๒ เดือน เมษายน 2565 - 30 กันยายน  2565 
 

งบประมาณจาก สพฐ.  จำนวน  100,000  บาท 
 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภาพิน  ทึนหาร 
 
1. วัตถุประสงค์(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
1.1เพ่ือวางแผนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/มาตรการการป้องกันการทุจริตของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1.3 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น 
 
2. เป้าหมาย(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
เชิงปริมาณ 
1) บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 75 คน 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสให้ความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืน
ที่การศึกษาสุจริต ด้วยความเชื่อมั่นในการบริหารงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ และผลการประเมิน ITA สูงขึ้น 

 

 

 



 
 

 
2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/มาตรการการป้องกันการ      
   ทุจริต    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภาพิน  ทึนหาร 
 
       1. วัตถุประสงค์(เป็นไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

1.1เพ่ือแสดงเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/มาตรการการป้องกันการทุจ
ริตของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1.3 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ 
1.4 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น 

     2. เป้าหมาย(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
เชิงปริมาณ 

1) บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 75 คน 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวน 50 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสให้ความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึก
ษาสุจริต ด้วยความเชื่อมั่นในการบริหารงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ และผลการประเมิน ITA สูงขึ้น 
 
 
     3. การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) ผลการดำเนินงาน 

๓. 1 กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ 
๓.1.1 กิจกรรมที่ 1  
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
๓.1.2 กิจกรรมที่ 2 
การบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือในการใการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
๓.1.3 กิจกรรมที่ 3 การบันทึกความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 
 



 
 

      ๔.  ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
 ๔.๑  

มีการแสดงเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/มาตรการการป้องกันการทุจริตของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

๔.2 บุคลากรเกิดความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
๔.3 ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ 

       ๕.  งบประมาณ (จาก สพฐ.) 
  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  จ่ายไปแล้ว         -         บาท 
  คงเหลือ       ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 
๓.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภาพิน  ทึนหาร 
 
       1. วัตถุประสงค์(เป็นไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

1.1 
เพ่ือสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/มาตรการการป้องกันการทุจริตของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

1.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
1.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
1.4 เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น 

     2. เป้าหมาย(เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)เชิงปริมาณ 
บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 75 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ด้วยความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ผู้มีส่วน 
ได้ส่วยเสียได้รับบริการด้วยคุณธรรมและโปร่งใสเกิดความพึงพอใจ และผลการประเมิน ITA สูงขึ้น 
 
      ๓. การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) ผลการดำเนินงาน 

๓. 1 กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ 



 
 

๓.1.1 กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ 
โปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๓.1.2 กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
โปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๓.1.3 กิจกรรมที่ 3 การกำหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาผลการ 
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สูงขึ้น 
 
       ๔.  งบประมาณ (จาก สพฐ.) 
  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  จ่ายไปแล้ว    ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
  คงเหลือ       ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

ค่าอาหารและอาหารว่าง  ( ๓๔ คน x ๑๓๐ บาท)   

  
 
 

๔,๔๒๐ 

 
 

 
 
 

๔,๔๒๐ 

๒ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/นโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/มาตรการการปอง

กันการทุจริต    

- - - - 

๓ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
และการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จำนวน ๖๖ คน ๑ วัน 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง  
( ๗๔ คน x ๑๓๐ บาท x ๑ วนั ) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ๘ คน x ชั่วโมงละ 
๖๐๐ บาท 

- ค่าประธานเปิด ปิด การอบรม 
 

 
 
 

 
 
 
 

๔,๘๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

๙,๖๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๙,๖๒๐ 
 
 

๔,๘๐๐ 
๒,๐๐๐ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ    

๔ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไชต์เพื่อการ
เปิดเผยข้อมูล ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑ 
วันที่ ๑  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใส สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  (นอกสถานที่) 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง  
( ๒๐ คน x ๔๕๐ บาท x ๑ วนั ) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ๔ คน x ชั่วโมงละ ๖๐๐บาท 
- ค่าประธานเปิด - ปิด การอบรม 

วันที่ ๒  ปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไชต์เพ่ือการเปิดเผยข้อมูล 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง  
     ( ๒๐ คน x ๓๐๐ บาท x ๑ วัน ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๔ คน x ชั่วโมงละ ๖๐๐ 

บาท 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถ ๒ คัน(กม.ละ ๔ บาท) 
-  ค่าท่ีพัก  ( ๑๕ คน  x ๖๐๐ บาท x ๑ คน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๒,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๖,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
 

๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ๘๐  คน 

-  ค่าอาหารและอาหารว่าง  
   (๘๐ คน x ๑๓๐ บาท x ๑ วัน) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๐ คน x ชั่วโมงละ ๖๐๐ 
บาท 

- ค่าประธานเปิด - ปิด การอบรม 

 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๔๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๔๐๐ 

๖,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๖ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
- ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 

   
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

๗ เอกสารและวัสดุ   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐ ๖๖,๔๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 



 
 

 


