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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563–31 มีนาคม 2564)  
ได้รายงานการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ ที่ได้รับ
การจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน        
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละโครงการสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร และผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องที่ ให้ความร่ วมมือใน              
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จนสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่
วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป   
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

1. เหตุผลความจำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง  
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง  
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ  

มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   จำนวน  71 คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

85 คะแนนขึ้นไป 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต       
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต
มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 250,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

1) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/์
กำหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

ร้อยละของความ 
สำเรจ็ในการปฏิบตัิงาน
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

ร้อยละ 100 -          กลุ่มนิเทศฯ 

2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระทำท่ีถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน" และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงาน 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุม  มีความตระหนัก
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและเสรมิสร้าง

ร้อยละ 100 130,000          -กลุ่มนิเทศฯ 
 -กลุ่ม ตสน. 
-กลุ่มกฏหมาย
และวนิัย 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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 

ความเข้มแข็งด้านการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทจุริต 
 

3) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงาน  
 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนำ
หลักธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 100 20,000          กลุ่มนิเทศฯ 

4) กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงาน 

 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 100 20,000          กลุ่มนเิทศฯ 
กลุ่ม ICT 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน 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. กิจกรรมพัฒนาระบบงานตาม
เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภมู ิ
 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
พัฒนาระบบงานตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศกึษา
ชัยภูม ิ

ร้อยละ 100 30,000          กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่ม ICT 

6. กิจกรรมสร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี และการ
ดำเนินงานในด้านการส่งเสริม
จริยธรรม และต่อต้านการทุจรติ 
 

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจรติ 
เพื่อสร้างการรับรู ้

รูปแบบ 5 50,000  
 

        กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่ม ICT 

รวม 250,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
 

8. สถานที่/พ้ืนที่ดำเนินการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 

10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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ส่วนที่ 2 

 

รายงานผลการกำกับติดตาม 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

 
 
 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 
  โดยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มอบหมายให้กลุ ่มงานในสำนักงานเป็น
ผู้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.  2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2563–31 มีนาคม 2564) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การกำกับติดตามการดำเนินงาน พร้อม
ทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ดังนี้ 
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1.  การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติและกำหนด
นโยบายคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงาน 

ร้อยละของความ 
สำเรจ็ในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

ร้อยละ 100 ม.ค.-พ.ค.64 - - 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภมูิ ได้ประกาศเจตจำนง
สุจรติของผู้บริหาร ที่แสดงเจตนารมณ์
และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ โปรง่ใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 3  
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาจีน 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภมูิ ได้ประกาศนโยบายการ
เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อเป็น
มาตรฐานและเป็นแนวปฏิบตัิของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
ชัยภูมิ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นๆ จึงกำหนดนโยบายการ
เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใส       
ให้ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภมูิ ปฏิบัติงานในหน้าท่ี   
โดยยดึหลักคณุธรรมและธรรมาภบิาล     
มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจรติ 
และความโปร่งใส ดังนี ้

  √ 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

     - 1. ด้านการปฏิบัติงาน 
2. ด้านการใช้งบประมาณ 
3. ด้านการใช้อำนาจ 
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. ด้านคณุภาพการดำเนินงาน 
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. ด้านการใช้งบประมาณ 
9. ด้านการเปิดเผยข้อมลู 
10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
 

   

2) กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การ
กระทำท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตให้แก่
บุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยม 
ศึกษาชัยภูมิ 
 

ร้อยละ 100 ของ
จำนวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการ ประชุม
มีความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรม   
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

เม.ย.-
พ.ค.64 

130,000 - - จัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 √  
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

3) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงาน 

ร้อยละ 100 ของ
จำนวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำหลักธรรมะ
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

บุคลากรทุกระดับ 
ใช้กลไกทางศาสนา
เพื่อขัดเกลาและ
สร้างความเป็น
พลเมืองด ี

 

พฤษภาคม 
2564 

20,000 - - จัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 √  

4. กิจกรรมประชุม
ช้ีแจงให้ปฏิบัติตาม
แผนวางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

ร้อยละ 100 ของ
จำนวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) สูงขึ้น
กว่าปีท่ีผ่านมา 
 

มี.ค.-เม.ย. 
2564 

20,000 - - จัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 √  

5. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานตามเกณฑ์
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูม ิ
 

ร้อยละ 100 ของ
จำนวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการพัฒนา
ระบบงานตามเกณฑ์
การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูม ิ

บุคลากรทุกระดับ
พัฒนาระบบงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาธยมศึกษา
ชัยภูมิ และผลการ
ประเมิน ITA สูงขึ้น 

ม.ค.-ก.ย. 
2564 

30,000 - - จัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 √  
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

6. กิจกรรมสร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ สร้าง
การรับรูเ้กี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี และ
การดำเนินงานในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 
 

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจรติ 
เพื่อสร้างการรับรู ้

สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบาทบาท
หน้าท่ีและการ
ดำเนินงานในด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

 

ม.ค.-ก.ย.64 50,000 - - จัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน
ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ส ำน ั ก ง า น  แ ล ะ ป ้ า ย
ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ บันทึก
ข้อความหนังสือเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 √  
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  2.  สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ที ่ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

  √ 

2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการ "การกระทำท่ีถือเป็นเรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อน" และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้แก่บุคลากรภายในสำนักงาน 
 

 √  

3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงาน  
 (กิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะ, กิจกรรม Big Cleaning 
day กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณะ) 
 
 

  
√ 

 

4 กิจกรรมพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 

 √  

 

 

 

5 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

 √ 

 

 
 จากตาราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เนื ่องจากได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริต เพื ่อขอรับการสนับสุนบงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้ว และได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี  
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ภาคผนวก 
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ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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การประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ที่แสดงออกถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้

บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพข่าวความร่วมมือการมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมส่งมอบอาหารและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
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กิจกรรมจิตอาสา 
 เมื ่อวันที ่ 22 ตุลาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ตั ้งพงษ์ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าร่วม
พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ บำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ ตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช ตามแนวสองข้างทางตลอดเส้น
ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ-ห้วยชัน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ และตามบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ   
ในการพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย 
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  คณะที่ปรึกษา 
 

      นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
      นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ     
      ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
      นายประทีปแสง  พลรักษา            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
  คณะทำงาน 
 

   นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
 นายชาตรี  ทวีนาท      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 นายเอกชัย   อ้อทอง      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      
      นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   นางศุลีพร  ประการแก้ว      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
   ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
   นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ์     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม    ศึกษานิเทศก์ 
   นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ     ศึกษานิเทศก์   

        นางวิริยะสมร  บัวทอง         ศึกษานิเทศก์ 
      นางจิโรบล  เคาภูเขียว                ศึกษานิเทศก์ 
      นายพงศธร  ซุยส ี               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดทำ 
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