
   

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



สารบัญ 

              เรื่อง                   หนา 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต                                               1 
ภาพกิจกรรม             6 
แผนปองกันการทุจริต          10



รายงานผลการดําเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจายแลว 
สถานะการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึง
กําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 การเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุจริต) 

       

 1.ประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

- - - -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ จัดทํา/
ประกาศเจตจํานงสุจริตเปน 2 
ภาษา ไดแก ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

นายพิษณุ อุนอก 
ผอ.กลุมกฎหมาย
และคดี 

 2. สรางความตระหนักรู   ในการปองกัน

การทุจริต(เขาแถวกอนปฏิบัติงาน) 
- - -  - - บุคลากรในสังกัด สพม.16 มี

ความรูความเขาใจ และมีความ
ตระหนักในการสรางคานิยม “ท่ีไม
ทนตอการทุจริต” ดวยการ
แสดงออกทางสัญลักษณ และการ
จัดทํามาตรการการปองกันการ
ทุจริตของกลุมงานตางๆใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- สพม.16 ดําเนินการเขาแถวตอน

กลุมนิเทศฯ / กลุม
นโยบายและแผน 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจายแลว 
สถานะการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึง
กําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

เชาของบุคลากรในทุกๆวัน เวลา 
08.30 น. โดยมีการเคารพธงชาติ 
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ของ 
3 ศาสนา คือ พุทธ อิสลาม คริส 
กลาวคําปฏิญาณเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุจริต และรองเพลง
มารช สพม.16 

 3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

- - - -  คณะกรรมการบริหารโครงการ
เขาใจบทบาทและหนาท่ีในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รวมถึงรวมกันวิเคราะห
ผลการประเมิน ITA ในปท่ีผานมา
เพ่ือนําไปใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานในปประมาณ พ.ศ.
2564 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
กลุมนิเทศฯ 

 4. การจัดทําแผนปฏบัิติการปองกันการ

ทุจริต 
2,000 2,000    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล นําผลการ
วิเคราะหผลการประเมิน ITA มา
จัดทําแผนการเสริมสรางคุณธรรม

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
กลุมนิเทศฯ 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจายแลว 
สถานะการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึง
กําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย
กําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน
ท้ังสิ้น 10 กิจกรรม 

 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสราง
จิตสํานึก “สุจริต” และทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

33,000 -    เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตั้งอยูในโซนการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท่ีมีความเสี่ยงสูง (พ้ืนท่ีสีแดง) 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
กลุมนิเทศฯ 

 6. ประกวดคําขวัญและโปสเตอร 
“สํานักงานสุจริต” 

15,000 -    แจงประชาสัมพันธการสงคําขวัญ
และโปสเตอรเขารวมประกวด 

นายวีระศักดิ์  
บุญญาพิทักษ 
กลุมนิเทศฯ 

 7. สรางเครือขายสุจริตและทําความ
ดี เพ่ือสาธารณะ 

70,000-     เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตั้งอยูในโซนการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท่ีมีความเสี่ยงสูง (พ้ืนท่ีสีแดง) 

นายพิษณุ อุนอก 
ผอ.กลุมกฎหมาย
และคดี 

  



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจายแลว 
สถานะการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึง
กําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ITA Online) 

       

 - การเตรียมความพรอมประเมิน 
ITA Online ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประเมิน ITA 

15,000 11,400    ประชุมบุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการ
ฝายตางๆ ในการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
กลุมนิเทศฯ 

 - กิจกรรมการประเมิน ITA 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5,000 5,000    - บุคลากร สพม.16 มีความรูความ
เขาใจแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
- บุคลากร สพม.16 ปฏิบัติตนตาม
มาตรและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
กลุมนิเทศฯ 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจายแลว 
สถานะการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึง
กําหนด 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 10,000 -    - น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
กลุมนิเทศฯ 

รวมท้ังสิ้น 150,000 18,400      
 
 



การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 

  
กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันการทุจริต 

 



 
กิจกรรมการเตรียมความพรอมประเมิน ITA Online ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประเมิน ITA 

   



กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพม.สงขลา สตลู กําหนด
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกเปน 3 รุนๆละ 1 วันๆละไมเกิน 25 คน ระหวางวันท่ี 23 – 
25 มิถุนายน 2564  

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนด

นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงาน 

 

รอยละ 100 ของบุคลากรมี

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางปฏิบัติ 

-สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

-สถานศึกษา 

       กลุมงานนิเทศฯ 

 

2. กิจกรรมสรางการรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี 

และการดําเนินงาน ในดานการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและตอตานการทุจริต  

    2.1 เขาแถวตอนเชากอนปฎิบัติงาน 

 

    2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

    2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต 

-รอยละ 100 ของจํานวน

บุคลากรผูเขารวมกิจกรรมมี

ความตระหนักรู และไดรับ 

การปลูกฝงใหมีทัศนคติและ

คานิยมท่ีไมยอมรับการทุจรติ 

-สพม.สงขลา สตลู 

มีแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต ประจําป 2564 

-บุคลากรในสาํนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

-คณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

 

 

 

- 

 

 

 

2,000- 

       

 

 

กลุ มนโยบาย

และแผน 

 

 

กลุมนิเทศฯ 

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรางจิตสํานึก 

“สุจริต” และทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) 

 

ร อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง จํ า น ว น

บุคลากรจิตมีสํานึกและพฤติกรรม

ท่ี เปนไปตามคุณลักษณะของ

สํานักงานสุจริต 

-บุคลากรในสาํนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

33,000-       กลุมนิเทศฯ 

 

  



กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

4. กิจกรรมประกวดคําขวัญและโปสเตอร 

“สํานักงานสุจริต” 

สพม.สงขลา สตูลมีคําขวัญ

และโปสเตอรประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตานการ 

ทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

-บุคลากรในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

สงขลา สตูล  

15,000-       กลุมนิเทศฯ 

 

4. สรางเครือขายสุจริตและทําความดีเพ่ือ

จิตสํานึกสาธารณะ 

รอยละ 90 ของผู เ ข ารวม

กิจกรรมรับรูเก่ียวกับบทบาท 

หนาท่ี และการดําเนินงาน ใน

ดานการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และตอตานการ

ทุจริต 

-บุคลากรในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

-หัวหนาสวน/หัวหนากลุม

งานในศูนยราชการ” 

กระทรวงศึกษาธิการ    

(5 หนวยงาน : สพม.สข

สต.,ศธจ.,สพป.สข.1,สช, 

สกสค.) 

70,000-       กลุมนิเทศฯ 

 

8. การจัดทําและดําเนินการตามยทุธศาสตร 

ประชาสมัพันธโดยการมสีวนรวมของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

รอยละ 85 ของผูรับบริการท่ี

มีความพึงพอใจต อระบบ

บริหารจัดการงานสื่อสารเพ่ือ

ตอตานการทุจริต (ชองทาง/ 

การนําเสนอขอมูล) 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู

และ บุคลากรทางการ

ศึกษา และผู ท่ีมีสวนได

สวนเสียกับสํานักงานเขต

พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

-       กลุมอํานวยการฯ 

  



กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

9. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดํา เ นินงานของสํา นักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    - การเตรียมความพรอมประเมิน ITA 

Online ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    - การประเมิน ITA Online การตอบแบบ

วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี
การศึกษามัธยาศึกษาสงขลา สตูล 

คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ITA) 

-คณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

-บุคลากรในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 

 

 

 

15,000- 

 

5,000- 

 

 

      กลุมนิเทศฯ 

10. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสของ 

สถานศึกษาในสังกัด (ITA) 

ผูบริหาร  ผู รับผิดชอบ

โครงการ และเจาหนาท่ี 

ICT 

10,000-       กลุมนิเทศฯ 

รวมท้ังสิ้น 150,000-        

 

 
 
 
 
 



 


