
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 
 

ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) 
ได้รายงานการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละโครงการส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบทิศทางในด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 2  (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) จนส าเร็จลุล่วงตามแผนงานที่
วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป   
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
เมษายน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
 
 

     หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) 1 
 
 

การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต             1 
     งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการ 2 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก                                                    5 
     งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการ 6 
 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) 8 
 

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 8 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 9
    
         
 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) 

 

 
 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 
  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้กลุ่มงานในส านักงาน               
เป็นผู้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2       
(1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ      
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน   ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือ             
กลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ   

เป้าประสงค์ : และพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 กลยุทธ์ : 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  2. สร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ด ารงตนอย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
  3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการด าเนินงาน 
  4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  5. ใช้กลไกทางศาสนาเพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี 
 
 



- ๒ – 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
การก ากับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 

- ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

- ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

ต.ค.61 -  
30 ก.ย.62 

 
- 

 
- 

1. ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
มีการประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต  
จ านวน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 2. การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงาน 
 3. ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการไม่รับของขวัญ 
    เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทจุริต และ
ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์  
สพม.30  ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 
 

   
√ 

 
 
 



- 3 - 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
การก ากับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

2. โครงการปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึก
และค่านยิมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 
- กิจกรรมศึกษาดู
งานเขตสุจริต
ต้นแบบ 
- กิจกรรมเสวนา 
“เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน” 
 
 

ร้อยละ 80  
ของจ านวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและคา่นิยม
ที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต 
 

บุคลากรทุก
ระดับ 
เห็นตัวอย่าง
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ
เขตพื้นที่
การศึกษา
สุจริตต้นแบบ 

เม.ย.-พ.ค. 
2562 

120,000 - - รอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จาก สพฐ. 

√   

3. โครงการปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
   - กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ    
"การกระท าที่ถือเป็น
เร่ืองผลประโยชน์ทบั
ซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร ที่
เข้าร่วมการประชุมมี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหนา้ที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เร่ือง ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคลากรทุก
ระดับมีจิตส านึก 
และพฤติกรรม  
ที่สามารถแยก 
แยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  

มี.ค.-เม.ย. 
2562 

20,000 - - รอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จาก สพฐ. 

√   



- 4 - 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
การก ากับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

  

ประพฤติตน  
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรมสู่การ 
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 
 
 
 
 
 

 

       

 



- 5 - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 เป้าประสงค์ : 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
  2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในระบวนการ  ท างาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบสู่การปฏิบัติ 
  3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 
  4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
การก ากับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. โครงการ  
ยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
   - กิจกรรมประชุม
ชี้แจงให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 
 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) สูงขึ้นกว่าป ี
ที่ผ่านมา 

พัฒนาและ
ยกระดับการ
ท างานให้
สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการ
ด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
(ITA)  
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย. 
2562 

20,000 - - รอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จาก สพฐ. 

√   
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
การก ากับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

 2. โครงการเสริมสร้าง      
 ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชน 
- กิจกรรมสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท
หน้าที่และการ
ด าเนินงานในด้าน
การส่งเสริม 
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 

จ านวนรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์  ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้ 

สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบาท
บาทหนา้ที่และ
การด าเนินงาน
ในด้านการ
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 
2562 

40,000 - - รอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จาก สพฐ. 

√   
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สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562) 

 

ที ่ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1 กิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ √   
2 กิจกรรมเสวนา “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชัน” √   

3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

√  
 

4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน √   

5 กิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 

√  
 

6 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

√  

 

 
 จากตาราง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยังไม่ได้รับ 
การแจ้งจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

- 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 

  คณะที่ปรึกษา 
 

      1.  นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30       
      2.  นายสิงห์ศักดิ์  แก้งค า     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30     
      3.  นายสวาท   ฦาชา     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30     
      4.  นายอานันท์  รองพล     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30     
 
  คณะท างาน 
 

      1.  นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
      2.  นายสานิตย์  บุญญานุสนธิ์           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      
      3.  นางสาวธนวรรณ  เชื้อจ ารูญ         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
      4.  นายเอกชัย  อ้อทอง       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       
 5.  นางวิไลลักษณ์  ฦาชา   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      
 6.  นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 7.  นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
 8.  นายชาตรี   ทวีนาท        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
 9. ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล        ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
    10.  นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ           ศึกษานิเทศก์   
    11.  นายพงศธร  ซุยสี      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                 
 


