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ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต ๒  
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ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



  บันทึกข้อความ 
 

หน่วยงาน       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ที ่                /๒๕๖๔                                       วันที่  ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ ๖ เดือน 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ได้จัดท าแผนป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ด าเนิน ๑๑ กิจกรรมย่อย 
                     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดอบโครงการ ขอรายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเผยแพร่บนเว็ปไซต์ให้สาธารณชนรับทราบ                                                                                                                                                     
 
 

(นางสาวบุษกร   ศรีชนะ ) 
                                                          ศึกษานิเทศก์  สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 
 
 

 



รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการ/ กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การด าเนินการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ยอดตาม
งบประมาณ

จัดสรร 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒  (ITA) ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 

   10,980 10,980 - บุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ 
เข้าใจแนวคิดในการประมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

๒.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีใน
การปฏิบัติงาน  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 

   10,980 10,980 - บุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้ 
รับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกท่ีดี ให้บุคลากรพัฒนาทัศนคติ

 



และวิธีคิดในการท างานสามารถท างาน
เป็นทีมได้อย่างมีความสุข และน าหลัก 
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ไป ใช้ ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

๓.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และจัดท า
มาตรการป้องกันการทุจริต  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 

   14,400 14,400 - บุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ 
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และจัดท า
มาตรการป้องกันการทุจริต ได้ถูกต้อง 

 

๔. การประชุมคณะท างาน จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันการทุจริต  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 

   12,600 12,600 - บุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดท า
แผนป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 
                                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน 
                                                 (นางสาวบุษกร  ศรีชนะ)   

                                          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 



2. วัตถุประสงค์  

 1.  เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 2. เพ่ือพัฒนากลไกลและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 3. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ท าดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต

สาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนของ

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 4.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีทัศนคติที่ดี ต่อการด าเนิน

โครงการเขตสุจริต  

3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ สูงขึ้น 

2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีพฤติกรรมตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม ร้อยละ ๑๐๐ 

3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ เข้ามามีส่วน

ร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

4.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐  

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                    3.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการ



ผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
                    4. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 16,521 คน  
          2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
จ านวน 1,717 คน  
          3. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 181 โรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ               จ านวน    1   โรง  
2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน  19    โรง  
3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน  38    โรง 
4) เครอืข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน  50    โรง  
5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40   จ านวน  73    โรง 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่

ไม่ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม

และความโปร่ ง ใสของหน่ วยงานภาครั ฐ  ( ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาบุคากร วิเคราะห์

ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 2  (ITA) ตาม

แนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงาน

เขตพ้ืนที่

การศึกษา

ขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติ

การร้อยละ 

100 

คน 61 10,960             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ทั้งระบบ มี

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีใน

การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน

เขตพ้ืนที่

การศึกษา

ตระหนักรู้

ในการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

การทุจริต 

ร้อยละ 100 

 

คน 61 10,980             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง จัด
แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และจัดท ามาตรการ
ป้องกันการทุจริต 

ส านักงาน

เขตพ้ืนที่

การศึกษามี

การ

วิเคราะห์

ความเสี่ยง

ร้อยละ 100 

คน 40 14,400             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 

4. การประชุมคณะท างาน 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนป้องกัน
การทุจริต 

สพป.ยส.2 

มีรายงาน

ผลการ

ด าเนินงานฯ 

คน 35 12,600             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

บุคลากรใน 

สพป.ยส.2 

ได้รับทราบ

แนวทาง

และทบบาท

ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ภายใน 

คน 61 21,960             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

ผู้บริหาร

และคณะครู

ในสังกัดได้

รับทราบ

แนวทาง

คน 40 7,200             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

และทบบาท

ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ภายในนอก 

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการประเมินแบบ
ส ารวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) (ครั้งที่ ๑) 

บุคลากรใน 

สพป.ยส.2 

ได้สร้าง

ความเข้าใจ

ในแต่ละ

ตัวชี้วัดของ 

OIT 

คน 61 21,960             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานเพ่ือท าความ
เข้าใจในการด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

คณะท างาน

ได้แนวทาง

ในการ

ประเมิน 

OIT 

คน 34 12,240             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการประเมินแบบ
ส ารวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) (ครั้งที่ ๒) 

บุคลากรใน 

สพป.ยส.2 

ได้สร้าง

ความเข้าใจ

ในแต่ละ

ตัวชี้วัดของ 

OIT มาก

ยิ่งขึ้น 

คน 61 21,960             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

10. การประชุม

คณะกรรมการปรับปรุง
เว็บไซต์และจัดท าข้อมูลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร 

สพป.ยส.2 

มีเว็ปไซต์ที่

ทันสมัยและ

เนื้อหาที่

ครอบคลุม 

คน 61 12,600             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 

11. สรุปผลการเตรียมการ

ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร 

ได้ที่ทราบ

ปัญหาและ

อุปสรรคใน

การ

เตรียมการ

ประเมิน 

ITA 

คน 18 3,240             กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินการจัด

การศึกษา 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. ได้แนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

        2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้มีการพัฒนากลไกลและกระบวนการ

ด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

       3. มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จริยธรรม คิดดี 

ท าดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม

น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

         4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีทัศนคติที่ดี ต่อการด าเนินโครงการเขต

สุจริต  

         5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 

เขต ๒ มีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้น 

 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 


