
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 

 



 
 
 
 

ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รายงานการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และงบประมาณ ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละโครงการส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนส าเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป   
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 
 

     หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     1 
 

     ผลการด าเนินงาน 1 
 

  ปัจจัยสนับสนุน 7 
 

  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 7      
 

     ข้อเสนอแนะ 7  
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 
 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานในส านักงาน               
เป็นผู้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว      
จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ 
ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. ผลการด าเนินงาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ      
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน   ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุ จริต 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 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

- ร้อยละของ
ความ ส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

- ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

  1. ผู้บริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 มีการประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  จ านวน 
3 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 2. การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงาน 
 3. ด าเนินการจัดท าแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่รบั
ของขวัญ 
    เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง 
ในการส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต และประกาศเผยแพร่
ในเว็บไซต์ สพม.30  ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

- - 

2. โครงการปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึก
และค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 
- กิจกรรมศึกษา   
ดูงานเขตสุจริต
ต้นแบบ 
 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความตระหนัก
รู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้
มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการ
ทุจริต 
 

บุคลากรทุก
ระดับ 
เห็นตัวอย่าง
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ
เขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต
ต้นแบบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30  ได้น า
คณะผู้บริหารการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน
ส านักงาน จ านวน  70  คน  
ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1  เมื่อวันที่  
19 กรกฎาคม 2561 

100,000 100,000 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่ายจริง 

 
 
 
 
 
 

  ผลการด าเนินงาน   
  1.  บุคลากร สพม.30 
ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และ 
การเตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
  2. น าองคความรูที่ไดรับจาก
การศึกษา  ดูงาน มาวาง
แผนพัฒนาบุคลาการ        
สพม.30 เพ่ือพัฒนาองคกรสู 
“เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” 
และท าให้ผลการประเมิน ITA 
เพ่ิมสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
 
 

  

3. โครงการปรับ
ฐานความคิด
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
   - กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ   "การ
กระท าที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร ที่
เข้าร่วมการ
ประชุมมีความ
ตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคลากรทุก
ระดับมีจิตส านึก 
และพฤติกรรม  
ที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน  
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรมสู่การ
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 
ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุม  
เชิงปฏิบัติการ “การกระท า     
ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์    
ทับซ้อน”  เมื่อวันที่ 18  
กรกฎาคม  2561 ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
บุคลากรเข้าร่วมการประชุม   
จ านวน  64 คน  คิดเป็น    
ร้อยละ 91 
 

40,000 17,500 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่ายจริง 

   
   

ผลการด าเนินงาน 
  1. บุคลากรได้รับความรู้ความ
เข้าใจในกฎระเบียบปฏิบัติใน
การท างานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 30 และการน้อมน า
คุณธรรม พระบรมราโชวาท
ของ ร.9  และมีความ
รับผิดชอบในการท างาน 
  2. มีความรู้ ความเข้าใจและ
การป้ อ งกั น เรื่ อ งป ระโยชน์     
ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นใน 
ส านักงาน และสามารถคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม และปฏิบัติหน้าที่   
ด้วยความสุจริต 
 
 

  

4. โครงการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
  - กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 
 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
สามารถน า
หลักธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

บุคลากร     
ทุกระดับ 
ใช้กลไกทาง
ศาสนา      
เพ่ือขัดเกลา 
และสร้าง
ความเป็น
พลเมืองดี 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ด าเนินการ
จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
เมื่อวันที่  20-21 กันยายน  
2561 ณ ห้องประชุมศูนย์   
วิทยบริการสิรินทร มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ 98.57 
 
 
 
 

50,000 72,500 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่ายจริง 

   ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้บริการการศึกษาและ
บุคลากรของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ได้เรียนรู้และได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม ให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
ความพอเพียง ความกตัญญู 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ อุดมการณ์
คุณธรรมผ่านการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มและการรับฟัง
การบรรยายของวิทยากร 
2. ผู้บริการการศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม   
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ควบคุมสติในการท างาน     
ท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 

  

 

 
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 
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  3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 
  4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่ายจริง 

1. โครงการ  
ยกระดับ 
การท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
   - กิจกรรม
ประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
สูงขึ้นกว่าปี 
ที่ผ่านมา 

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

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาผลการประเมิน 
ITA ให้มีคะแนนที่สูงขึ้น  และ
มีจัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการ
ประเมินแบบส ารวจ EBIT 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562  ณ ห้องประชุม 
ผลการด าเนินงาน 
      ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์   
(Integrity and 
Transparency Assessment 
Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  มีคะแนน ITA        
คิดเป็นร้อยละ 94.71        
มีค่าคะแนนสูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เท่ากับ +1.41 และอยู่ใน
อันดับที่ 4  จาก 225 เขต 
 

20,000 20,000 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย
จริง 

2. โครงการ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและ
สาธารณชน 
    - กิจกรรมสร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และการ
ด าเนินงานในด้าน
การส่งเสริม 
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

จ านวน
รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์  
ในด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต เพ่ือ
สร้างการรับรู้ 

สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบาท
บาทหน้าที่และ
การด าเนินงาน
ในด้านการ
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30         
ได้จัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
ดังนี้ 
1. ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์
ปฏิญญาเขตสุจริต สพม.30 
3. สื่อออนไลน์ปฏิญญาเขต
สุจริต สพม.30 หน้าเว็บไซต์ 
สพม.30 
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริต       
หน้าห้องท าหน้าทุกห้อง 
5. ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนสุจริต 
6. ประมวลจริยธรรมเกี่ยว 
กับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

40,000 40,000 

 
 
 
 



-8- 
 

2. ปัจจัยสนับสนุน 
 ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันให้ 
การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของผู้อ านวยการกลุ่มงาน รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใส  โดยมีการจัดตั้งกล่องรับข้อคิดเห็นไว้หน้ากลุ่มอ านวยการ และมีการจัดท าประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ   
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
และจัดท ามาตรการต่อการการทุจริต  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เพ่ือควบคุม สอดส่อง และดูแลให้เจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติตาม  
 3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น และการรับเรื่องร้องเรียนทาง Website 
ของส านักงาน 
 
 

3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - ไม่มี  
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ     
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับหน่วยงาน และเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตในองค์กร 
และมีกิจกรรมการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน 
 4) การรณรงค์เพ่ือส่งเสริมคนดี และมีการมอบเกียรติบัตรผู้บุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
เป็นแบบอย่างของบุคลากรในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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                 
 
 


