รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562)
ได้รายงานการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับการ
จั ดสรรจากส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานในการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริ ต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งดาเนินการภายใต้โ ครงการเสริ มสร้า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งการดาเนินงานในแต่ละโครงการสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบทิศทางในดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา บุ ค ลากร และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) จนสาเร็จลุล่วงตามแผนงานที่
วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เมษายน 2562

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562)
การกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562)
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการดาเนินงาน

1
1
2
5
6
8
8
9

รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม–31 มีนาคม 2562)

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น
โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 30 ได้ ม อบหมายให้ ก ลุ่ ม งานในส านั ก งาน
เป็นผู้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบัดนี้การดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
(1 มกราคม–31 มีนาคม 2562) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สาหรับกรอบแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ความพอเพี ย ง มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น การด าเนิ น การผ่ า นสถาบั น หรื อ
กลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ : และพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
กลยุทธ์ : 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกาหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ดารงตนอย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ
3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการดาเนินงาน
4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
5. ใช้กลไกทางศาสนาเพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี

-๒–
งาน/กิจกรรม/
โครงการ

1. การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของความ
สาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติร้อยละ
80 ขึ้นไป

ต.ค.61 30 ก.ย.62

งบประมาณ
ตามแผน
เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง

-

-

ผลการดาเนินงาน

1. ผู้บริหารสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
มีการประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จานวน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2. การประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ
เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และ
ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์
สพม.30 ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว

√

-3งาน/กิจกรรม/
โครงการ

งบประมาณ
ตามแผน
เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง

ผลการดาเนินงาน

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

2. โครงการปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึก
และค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต
- กิจกรรมศึกษาดู
งานเขตสุจริต
ต้นแบบ
- กิจกรรมเสวนา
“เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน”

ร้อยละ 80
ของจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยม
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
"การกระทาที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทบั
ซ้อน"

ร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากร ที่
เข้าร่วมการประชุมมี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลากรทุก
มี.ค.-เม.ย.
ระดับมีจิตสานึก 2562
และพฤติกรรม
ที่สามารถแยก
แยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

20,000

-

- รอรับการจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ.

√

-4งาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรมสู่การ
เป็นบุคคล
ต้นแบบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
ตามแผน
เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง

ผลการดาเนินงาน

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว

-5ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศั ย ทั้ ง การก าหนดกลไกด้ า นกฎหมาย กลไกทางการบริ ห าร และกลไกอื่ น ๆ ต ลอดจนเสริ ม สร้า งการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์ : 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในระบวนการ ทางาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาและยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบสู่การปฏิบัติ
3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดาเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

-6–
งาน/กิจกรรม/
โครงการ

1. โครงการ
ยกระดับการทางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
- กิจกรรมประชุม
ชี้แจงให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) สูงขึ้นกว่าปี
ที่ผ่านมา

พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทางานให้
สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
(ITA)

พ.ค.-มิ.ย.
2562

งบประมาณ
ตามแผน
เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง

20,000

-

ผลการดาเนินงาน

- รอรับการจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ.

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว

√

-7–
งาน/กิจกรรม/
โครงการ

2. โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชน
- กิ จ กรรมสร้ า งสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และการ
ดาเนินงานในด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

จานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้

สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบาท
บาทหน้าที่และ
การดาเนินงาน
ในด้านการ
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ม.ค.-ก.ย.
2562

งบประมาณ
ตามแผน
เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง

40,000

-

ผลการดาเนินงาน

- รอรับการจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ.

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว

√

-8สรุปผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562)
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ
2 กิจกรรมเสวนา “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชัน”
3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
4 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
5 กิจกรรมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
6 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการดาเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว

√
√
√
√
√
√

จากตาราง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากยังไม่ได้รับ
การแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
-

คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคา
นายสวาท ฦาชา
นายอานันท์ รองพล

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คณะทางาน
1. นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
2. นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์
3. นางสาวธนวรรณ เชื้อจารูญ
4. นายเอกชัย อ้อทอง
5. นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
6. นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
7. นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
8. นายชาตรี ทวีนาท
9. ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล
10. นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
11. นายพงศธร ซุยสี

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

