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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



รายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 
รับผิดชอบโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 

  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำม

โปร่งใสในกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ในปีงบประมำณ 
2564 ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก)  

การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2  ได้แก่  

1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทำงตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเสนอต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ  

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 85) มีดังนี ้ 

 ตัวชี้วัดที่ 9. กำรเปิดเผยข้อมูล (1) ประเด็น กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (2) ประเด็นกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล น ำไปสู่แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

 
 



 1.1 ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง  
 1.2 ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบูร

ณำกำรควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564  
  1.3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 

 2. ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(ส านักงานเขตสุจริต) 
และด าเนินกิจกรรมตามแผน จำกปัจจัยตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต  2  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นั้น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จึงได้น ำข้อมูลผลกำรประเมินมำก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมี
รำยละเอียดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

  2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (ITA) ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน เป็นรำยตัวชี้วัด มีผลคะแนนสูงหรือต่ ำกว่ำเกณฑ์ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล
พร้อมทั้งกลุ่มงำนในกำรรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ด ำเนินกำรในวันที่ 10 พฤษภำคม 2563 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน รวมทั้งสิ้น 61 คน รับทรำบจุดเด่น จุดด้อย ในกำรจัดท ำข้อมูลพร้อมทั้งได้รับแนวทำงเพ่ือจัดกำร
ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกกลุ่มงำนที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรในแต่ละกลุ่มงำนขำดกำรประสำนหรือเข้ำใจคลำดเคลื่อนส ำหรับ
ข้อมูลที่มำตอบแต่ละตัวบ่งชี้ที่ต้องใช้ข้อมูลบำงข้อมูลจำกต่ำงกลุ่มงำน ต่ำงภำระงำนต้องมีกำรประสำนและท ำ
ควำมเข้ำใจกันหลำยครั้งในกำรขอข้อมูลท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดท ำอำจส่งผลกระทบเกิดควำมไม่ครอบคลุม
ของข้อมูลที่ต้องน ำมำตอบแต่ละตัวบ่งชี้ได้ 



   งบประมาณในการด าเนินการ  ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรเพรำะกิจกรรมควรใช้ระยะเวลำใน
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ือให้ได้มำซึ่งแนวทำงในกำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครอบคลุมทั้ง 10 ตัวชี้วัด 
O ทั้ง 43 ตัว อย่ำงน้อยเป็นเวลำ 2 วัน 
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 61 คน รับทรำบภำระงำนส ำหรับกำรหำข้อมูลเพื่อมำด ำเนินกำรตอบแต่ละตัวชี้วัดได้ชัดเจนทุกคน 
   ข้อเสนอแนะ คณะด ำเนินกำรรับผิดชอบ เขตสุจริต ต้องจัดแจงข้อมูลส ำหรับแต่ละกลุ่มงำนที่ต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อตอบแต่ละตัวชี้วัดเป็นรำยแต่ละ O เพ่ือกำรจัดหำข้อมูลเป็นในแนวทำงเดียวกัน 

  2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน รวมทั้งสิ้น 61 คน ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรครบทุกคน 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรในแต่ละกลุ่มงำนบำงคนขำดควำมเข้ำใจและยึดถือธรรมเนียมกำร
ปฏิบัติงำนแบบเอื้อพ่ี ช่วยน้อง ท ำให้ใช้เวลำในกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนแบบ
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรเพรำะกิจกรรมควรใช้ระยะเวลำใน
กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนแบบเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีในกำรปฏิบัติงำน อย่ำงน้อยเป็นเวลำ 2 วัน  
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 61 คน มีควำมตระหนักและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนแบบเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีในกำรปฏิบัติงำนได้ชัดเจนทุกคน  
   ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เขตสุจริต ต้องจัดเตรียมข้อมูลและ
แนวทำงในกำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนแบบเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในกำรปฏิบัติงำน อย่ำงชัดเจน 

  2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต  
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่



อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 

  2.4 การประชุมคณะท างาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  
   จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ  คะแนนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ คะแนนที่ได้  94.42 อยู่ในระดับ A (Very Good) ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับ
ให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) มีดังนี้ 
   9.กำรเปิดเผยข้อมูล 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบ ใน 5 ประเด็น ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.14 อยู่ในระดับ A ซึ่งเรียงล ำดับ ดังนี้ 
    ประเด็น ข้อมูลพื้นฐำน  ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 อยู่ในระดับ AA 
    ประเด็น กำรบริหำรงำน ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 อยู่ในระดับ AA 
    ประเด็น กำรบริหำรเงินงบประมำณ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.71 อยู่ในระดับ A 
    ประเด็น กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.00 อยู่ในระดับ B 
    ประเด็น กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 75.00  
อยู่ในระดับ B 
   ประเด็นที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85 คือ (1) ประเด็น กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (2) ประเด็นกำรบริหำรและ



พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล น ำไปสู่กำรด ำเนินกำรจัดท ำ  
   แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ
ยโสธร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำยโสธร 
เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีแนวทำงและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
    2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำยโสธร 
เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทำงตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3. เสนอแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำยโสธร 
เขต 2    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ  
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
35 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์หำจุดเด่น จุดด้อยจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ 
เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดที่หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น รวบรวมสรุปผลจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 
2 ระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน ๑ เล่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงกลุ่มงำนมีจ ำนวนน้อยส ำหรับกำรวิเครำะห์ตำมรำยตัวชี้วัดที่ได้
รับผิดชอบท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรรวมรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำรำยงำนจนส ำเร็จเป็นรูปเล่ม และระยะเวลำในกำร
วิเครำะห์ สรุปผลค่อนข้ำงน้อย 
 
   งบประมาณในการด าเนินการ  ไม่เพียงพอจึงด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรส ำหรับด ำเนินกำร
วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลจัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำน 
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 35 คน ร่วมวิเครำะห์หำจุดเด่น จุดด้อยจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 สรุปผลจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร เขต 2 ระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน ๑ เล่ม ได้สมบูรณ์ 



   ข้อเสนอแนะ มีข้อมูลจุดเด่นเพ่ือพัฒนำให้ดีมำกข้ึนต่อไปและจุดด้อยเพ่ือปรับปรุงให้ได้ข้อมูลใน
กำรด ำเนินกำรที่สมบูรณ์เพ่ิมมำกขึ้นพร้อมทั้งกำรวำงแผนส ำหรับกำรด ำเนินกำรในปีต่อไป  

 3. จัดท าคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้ประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มีคู่มือ
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบใช้ประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนขำดควำมชัดเจนจำกกำรศึกษำคู่มือประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 ด้วยตนเองต้องได้รับกำรชี้แจงจำกคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน เขตสุจริต 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 มี
คู่มือประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 
2 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ทุกกลุ่มงำน และสำมำรถปฏิบัติตำมคู่มือได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนขอควำมชัดเจนจำกคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน เขตสุจริตได้เพ่ือควำมสมบูรณ์ของข้อมูลในกำรด ำเนินกำรตอบแต่ละตัวชี้วัด 

 4. ด าเนินการตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา(ส านักงานเขตสุจริต) และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564   

  4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 61 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 



   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 
  4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 
  4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการ 
ประเมินแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (ครั้งที่ 1) 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 



   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 
  4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพื่อท าความเข้าใจในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 
  4.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ประเมินแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (ครั้งที่ 2) 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 



   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 
  4.6 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และจัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 
  4.7 สรุปผลการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
   ผลการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 จ ำนวน 
10 กลุ่มงำน จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน พร้อมทั้งจัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบที่อำจเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่ม 
   ปัญหา – อุปสรรค บุคลำกรบำงคนในแต่ละกลุ่มงำนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือขำดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจค่อนข้ำงน้อยส ำหรับ เวลำ 2 
วัน ต่อจ ำนวน 10 กลุ่มงำน 
   งบประมาณในการด าเนินการ  เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 



   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
จ ำนวน 40 คน มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับแต่ละกลุ่มงำน และปฏิบัติได้ 
   ข้อเสนอแนะ บำงกลุ่มงำนสำมำรถประสำนและร่วมกันวิเครำะห์ พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกันได้ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้แก่ 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำยโสธร 
เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทำงตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสนอต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ 
 1.1 ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบูรณำ
กำรควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
โครงการ           เสริมสรา้งคุณธรรม  จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 

          ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด 
          การศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

แผนงาน   บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง 
                                      คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) 
กลยุทธ์    ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ลักษณะโครงการ       ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงสำวบุษกร ศรีชนะ  
                                     และกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน   ๒๕๖4   
________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้
ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี
พันธกิจในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำ
กำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล โดยมีเป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ ๓ ยังมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ) และทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (ยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล) อีกด้วย  

จำกกำรที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ง (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ท ำ
ข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือประสำนควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยอำศัยกลไกทำงกำรศึกษำเป็น
เครื่องมือในกำรปลูกจิตส ำนึกให้แก่เยำวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม



และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   ขั้นพ้ืนฐำน 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในสถำนศึกษำ เพ่ือวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึกซึ่งเปน็กลไกส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
ประเทศชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต และยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิง
รุก เพื่อพัฒนำนักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร เขต ๒ จึงเห็นว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประกำรของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และจิตสำธำรณะ โดยด ำเนินกำรตำมแนวทำงของปฏิญญำ
โรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ด้ำน คือ ด้ำนกำรป้องกัน ด้ำนกำรปลูกฝัง และด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
๒. วัตถุประสงค์ 
           ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนำกลไกลและกระบวนกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น  
 ๒.๓ เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ท ำดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มี
จิตสำธำรณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นรูปธรรมน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม และยั่งยืน
ของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
 ๒.๔ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มีทัศนคติที่ดี ต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรเขตสุจริต  

๓. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ สูงขึ้น 

๒. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีพฤติกรรมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตมีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๑๐๐ 



๓. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

๔.ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA)  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐.๐๐  

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

๑.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 

๒.) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.) บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

๔.)ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA)  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 

4. กิจกรรมการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคากร 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒  (ITA) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวน ๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

๑๐ พ.ค. 2564 น.ส.บุษกร ศรีชนะ 

และคณะ 

กิจกรรมที่ ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการท างาน
ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒  ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
           ๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งระบบ มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน  
จ านวน ๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

 

 

 

 

๑๔ พ.ค. 2564 

น.ส.บุษกร ศรีชนะ 

และคณะ 

 

 

 



          ๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดท ามาตรการ
ป้องกันการทุจริต จ านวน ๔๐ คน เวลา ๒ วัน 
           ๒.๓ การประชุมคณะท างาน จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต จ านวน ๓๕ คน  
เวลา ๒ วัน 

 

๒๑- ๒๒ พ.ค. 2564 

 

๒๔ – 25 พ.ค. 2564 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามรูปแบบ SMART to YST2 เพ่ือ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   
     ๓.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน 
     ๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน ๔๐ คน 
เวลา ๑ วัน 
     ๓.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมินแบบส ารวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน 
(ครั้งที่ ๑) 
    ๓.๔ การประชุมเชิงปฏบิัติการคณะท างานเพื่อท าความเข้าใจ
ในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวน ๓4 คน 
เวลา ๒ วัน 
    ๓.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือท าความเข้าใจในการ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๖๑ คน 
เวลา ๒ วัน (ครั้งที่ ๒) 
   ๓.๖ การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และจัดท า
ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒  จ านวน ๓๕ คน เวลา ๒ วัน 

 

 

 

๒๖ – ๒๗ พ.ค. 2564 

๓๑ พ.ค. 2564 

 

๕-๖ มิ.ย. 2564 

 

 

17 – 18  มิ.ย. 2564 

 

21 – 22 มิ.ย. 2564 

 

๑1 – ๑2 ก.ค. 2564 

 

๓๑ ก.ค. 2564 

น.ส.บุษกร ศรีชนะ 

และคณะ 



   ๓.๗  สรุปผลการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จ านวน 18 คน เวลา ๑ วัน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ   
3. เสนอแผนเพื่อขออนุมัติจาก สพฐ.  
4. จัดท าโครงการรองรับการใช้งบประมาณตามท่ี สพฐ. อนุมัติ  
5. ด าเนินกิจกรรม 
6. สพท. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามที่ก าหนด  
7. สรุปรายงานผลการด าเนินการต่อ สพฐ.  

5. งบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕64 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๕๐,๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่

(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  (ITA) ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 
๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

  10,980   

๒ กิจกรรมที่ ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ
ท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
           ๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทั้งระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๖๑ คน เวลา ๑ วัน 

   

 

 

10,980 

 

 

  



          ๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดท า
มาตรการป้องกันการทุจริต  
จ านวน ๔๐ คน เวลา ๒ วัน 
           ๒.๓ การประชุมคณะท างาน จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  
จ านวน ๓๕ คน เวลา ๒ วัน 

 

14,400 

 

12,600 

๓ กิจกรรมที่ ๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามรูปแบบ SMART to 
YST2 เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒   
     ๓.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
จ านวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน     

   

 

 

21,960 

  

 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
ไตรมาสที่

(1,๒,๓,4) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     ๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
จ านวน ๔๐ คน เวลา ๑ วัน 
     ๓.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประเมิน
แบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวน 
๖๑ คน เวลา ๒ วัน (ครั้งที่ ๑) 
    ๓.๔ การประชุมเชิงปฏบิัติการคณะท างานเพื่อท า
ความเข้าใจในการด าเนนิการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จ านวน ๓๔ คน เวลา ๒ วัน 
    ๓.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือท าความเข้าใจ
ในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
จ านวน ๖๑ คน  เวลา ๒ วัน (ครั้งที่ ๒) 

  7,200 

 

 

21,960 

 

12,240 

 

21,960 

 

  



   ๓.๖ การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และ
จัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒   
จ านวน ๖๑ คน เวลา ๒ วัน 
   ๓.๗  สรุปผลการเตรียมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
จ านวน ๑๘ คน เวลา ๑ วัน 

 

12,600 

 

 

 

3,240 

รวมทั้งสิ้น  150,120   

 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการด าเนิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   

     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ร้อยละ 100 

สังเกต ส ารวจ 

สอบถาม สัมภาษณ์ 

ประเมินสภาพจริง 

แบบตรวจสอบ แบบ

สังเกต  ส ารวจ สอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ แบบ

บันทึกข้อมูล 
     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเพ่ือ
สร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้มี
ค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๑๐๐ 

      ๓. ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 
     ๔. ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐.๐๐ 

6.2  เชิงคุณภาพ สังเกต ส ารวจ 
สอบถาม สัมภาษณ์ 
ประเมินสภาพจริง 

แบบตรวจสอบ แบบ
สังเกต  ส ารวจ สอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึกข้อมูล 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

 



 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        ๗.๑ ได้แนวทำงกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
        ๗.๒ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ได้มีกำรพัฒนำกลไกลและ
กระบวนกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  
       ๗.๓ มีควำมตระหนักรู้และสำมำรถปฏิบัติตนตำมแนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จริยธรรม 
คิดดี ท ำดี มวีินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็น
รูปธรรมน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม และยั่งยืนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร เขต ๒ 
         ๗.๔ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ มีทัศนคติที่ดี ต่อกำรด ำเนินโครงกำร
เขตสุจริต  
         ๗.๕ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร 
เขต ๒ มีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้น     

      ผู้เสนอโครงการ  

(นางสาวบุษกร  ศรีชนะ)               

                          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

       

       ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสมจิตต์  รวมแก้ว)               

                         ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสุพิญช์ชญา  มีแก้ว)               

                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ 

   



       ผู้อนุมัตโิครงการ 

 (นายบวร  เทศารินทร์)               

                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ 

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

(ITA) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทั้งระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏบิัติงาน 



 
กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

และจัดท ามาตรการป้องกนัการทุจริต 

 
 

กิจกรรมการประชุมคณะท างาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 



 
 

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT) 



 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ

ประเมินแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และจัดท าข้อมูล 



  
 

สรุปผลการเตรียมการประเมิน ITA 

 
 


