
 

 

รายงานการก ากับติดตาม 

การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  

รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

 

 



ค าน า 

 
 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอ 
สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการดําเนินงานเสริมสราง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะหผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) 
สวนที่ 2 นําเสนอ บริบทที่เก่ียวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติและนโยบายที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสําคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการ 
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน ITA Online) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
โดยไดก้ํากับ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)          
มีผลการดําเนินงานตามเอกสารรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ดังรายละเอียดในเอกสาร 
 
 

นายสุชน  วิเชียรสรรค์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

200,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 
   1.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) 

100,000 กลุ่มที่
เก่ียวข้อง 

   2.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000  กลุ่มอํานวยการ 
   2.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสงักัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 15,000  กลุ่ม ICT 
   2.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25,000  กลุ่มอํานวยการ 
   2.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000  กลุ่มนิเทศ 

รวมทั้งสิ้น 300,000 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม 2563 

 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว 
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

    การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

200,000    

1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

200,000 - 1.ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทํากิจกรรม 
รวมกันทุกเชาวันจันทร และทุกครั้งที่มีการ
ประชุมหรืออบรม เพ่ือเปนการแสดงความ 
จงรักภักดีและปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  ดังนี้ 
1. เคารพธงชาติ 2. สวดมนตไหวพระ       
3. กลาวคําปฏิญญา 4. รองเพลง 
สรรเสริญพระบารมี   
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว 
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA Online) 

100,000    

1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online 

10,000  1.ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาการศึกษา ประจําป 
2563 โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานในป
งบประมาณ 2562 และ 
กําหนดโครงการ/แผนงานการปฏิบัติการป
องกันการทุจริต ประจําป 
งบประมาณ 2563 ในระหวางวันที่ 21-22 
ตุลาคม 2563 
2. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อน
กระบวนการ PlC สูองคกร 
แหงนวัตกรรม ในวันที่ 2 ธันวาคม 256 

กลุ่มอํานวยการ 

2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานใน
สังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA 
 

15,000  1. ปรับปรุงรูปแบบเว็ปไซต์ สพม.39      
เพ่ือการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ       
ให้เหมาะสม ทันสมัย อยู่เสมอ 

กลุ่ม ICT 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

25,000 6,885 1.ประชุมกําหนดโครงการ/แผนงานการ
ปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป 
งบประมาณ 2563  
2. ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์     
ในวันที่ 5  มิถุนายน 2563 
2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 

กลุ่มอํานวยการ 

4 4 กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

50,000 -  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


