
 



 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 

ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    กลุม่อ านวยการ 
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ     1.ทุกวันจันทร์ บุคลากรทุกคนมาเข้าแถวเคารพธง

ชาติและปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริต พร้อมทั้งรับฟัง
ข่าวสาร แนวนโยบาย ความเคลื่อนไหวทางราชการ  
รวมถึงการชื่นชมความก้าวหน้า ความส าเร็จของงาน
ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากผู้อ านวย หรือ รอง
ผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมาย และในการเชิญธงชาติ
และการเตรียมการณ์นั้น ได้มีการมอบหมายให้เวียน
การด าเนินการเป็นกลุ่มงาน ตามรายละเอียดใน
หนังสือเวียน 
  ๒. เมื่อมกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและให้
บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน จึงได้มีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงให้เฉพาะบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในวัน
จันทร์ ด าเนินการกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

 

- กิจกรรม Big Cleanning Day     - ในทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน จะมีการด าเนิน
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดบริเวณ
ส านักงาน หรือในพ้ืนที่ท างานส่วนตัว โดยเริ่มกิจกรรม
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 



- กิจกรรมวันกตัญญ ู     - การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้
เกษียณอายุราชการในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
  - การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีการสรง
น้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส 
เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสามัคคี
ในองค์กร 

 

- กิจกรรมการออก าลังกายหลังเลิกงาน     - ทุกวันพุธ  หลังเลิกงาน ทุกคนที่มีความสนใจใน
การออกก าลังกายจะมาร่วมกิจกรรมบริเวณลานโดม
และลานกีฬา ประกอบด้วย กิจกรรมเต้นแอโรบิก กีฬา
แบตมนิตัน กีฬาตะกร้อ เป็นต้น เพ่ือให้ทุกคนได้ผ่อน
คลายความเครียดจากการท างานและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 

- กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน     - ในทุกวันส าคัญของสถาบัน เช่น วันจักรี วันพระ
ราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เป็นต้น จะด าเนินจัดสถานที่ส าหรับ
ประกอบกิจกรรม เช่น การลงนามถวายพระพร การ
ร่วมกิจกรรมการตักบาตรท าบุญร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนและการถวายเครื่องสักการระ การร่วมจุดเทียนชัย
ถวายพระพร เป็นต้น 

 

2 เสวนาการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยม
ในการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต หัวข้อ 
"เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

  - เนื่องจากสถานการณ์แพร่เชื้อของโรคโควิค ๑๙ จึง
ได้มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรม โดยให้กลุ่ม
งานด าเนินการ PLC ภายในกลุ่ม อย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๒ ชั่วโมง และด าเนินการอย่าง
น้อย ๒ หัวข้อเสวนา ส่วนหัวข้อในการเสวนา

ทุกกลุ่มงาน 



ประกอบด้วย  การตรงต่อเวลา การใช้และรักษาสมบัติ
ของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท างานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวม การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ
การเงินพัสดุ เป็นต้น  และให้แต่ละกลุ่มจัดท ารายงาน
การประชุมต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามล าดับ  ทั้งนี้ 
สามารถเบิกค่าอาหารว่างส าหรับการประชุมได้ตาม
ระเบียบ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

   - ให้ด าเนินการร่วมกับกิจกรรมเสวนา PLC กลุ่มย่อย   ทุกกลุ่มงาน 

3 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

   กลุ่มนิเทศฯ 
ทุกกลุ่มที่

เกี่ยวข้องตาม
ตัวชี้วัด 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ปี 2563 

   - ผู้รับผิดชอบและฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากที่ 
สพฐ.ประกาศผลให้ทราบ 

กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มตรวจสอบ 



- การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
ITA ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ประจ าปี 2564 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผล 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

   - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด  
 - ประชุมชี้แจง และแจ้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึง
แนวทางการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือ
ยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้น 
  - แจ้งปฏิทินการด าเนินการ และมอบหมายการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
 - ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการจากการประชุม
ฝ่ายบริหาร ทุกวันพุธ หลังรายการพุธเช้า สพฐ. 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2564 

    - หลังจากการประกาศผลและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยฝ่ายบริหารและ
ผู้รับผิดชอบหลัก คือกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการวาง
แผนการด าเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการเพ่ือยกระดับผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยร่วมวางแผนในคราว
เดียวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขต
พ้ืนที่ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร กรรมการ ก.ต.ป.น. และ
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ร่วมถอดบทเรียน วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและศึกษาแนว
ทางการด าเนินการจากเขตพ้ืนที่ที่มีผลการประเมินสูง
มาจัดท าแนวทางการด าเนินการงองเขตพ้ืนที่ต่อไป 

 

5 . สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ

   - ด าเนินการจัดท าป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น 

 



กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 

- จัดท าป้ายตั้งขนาดใหญ่ที่ประตูทางเข้าเพ่ือกระตุ้น
และสร้างความตระหนักในการด าเนินงานอย่างสุจริต 
 - จัดท าป้ายไวนิลขนาดใหญ่หน้าส านักงาน เพื่อ
ประกาศเจตจ านงสุจริตและต่อต้านการทุจริต 
  - จัดท าป้ายไม้วงกลม ขนาดกลาง ติดหน้าห้อง
ประชุม 

      
  

๑.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- งบนิเทศฯ  จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- การด าเนินงานตามโครงการของเขตพ้ืนที่  จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
- การด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน  จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๒. การเบิกจา่ยเงินจากโครงการ  เนื่องจากการโอนงบประมาณล่าช้าและสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด ๑๙ ค่อนข้างรุนแรง การด าเนินการที่ผ่านมา ไดเ้บิกจา่ยเงินจาก
โครงการ  รวมทั้งสิ้น ๒๘,๘๒๐  บาท  ดังนี้  

- ส่วนการเสวนากลุ่มย่อย  จ านวน  ๕,๑๑๐ บาท 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   จ านวน  ๑๐,๕๐๐ บาท 
- การประชุมฝ่ายบริหารเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และส่วนของการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ จ านวน  ๒,๕๕๐ บาท 
- เบิกจากงบนิเทศ เพ่ือเข้าประชุมกับส่วนกลางและ ป.ป.ช.   จ านวน  ๑๐,๖๖๐ บาท 

 

 



 

 



 



 



 

 



รายละเอียดให้กลุ่มรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
ประจ าวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ – วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

วัน/เดือน/ปี กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

๔  มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

๑๘ มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

๕  เมษายน  ๒๕๖๔ 
กลุ่มนโนยายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 



 

 

 



รายละเอียดให้กลุ่มรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
ประจ าวันจันทร์ที่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔– วันจันทร์ที่ ๖ กนัยายน ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

วัน/เดือน/ปี กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

26 เมษายน 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

17 พฤษภาคม 2564 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

24 พฤษภาคม 2564 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

31 พฤษภาคม 2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

7 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

14 มิถุนายน 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

21 มิถุนายน 2564 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

28 มิถุนายน 2564 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

5 กรกฎาคม 2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

12 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

19 กรกฎาคม 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

2 สิงหาคม 2564 กลุ่มบรหิารงานบุคคล   กลุ่มกฎหมายและคด ี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

9 สิงหาคม 2564 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

16 สิงหาคม 2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

23 สิงหาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

30 สิงหาคม 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

6 กันยายน 2564 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 



















 

 





 



 







 

 

 



 


