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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



2 
 

คํานํา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ไดดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตแผนปองกันและปราบปราบการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ภายใตแนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบดวย ๑) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความ
ซ่ือสัตยสุจริต ๒) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ๓) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภายใตแผนปองกันและปราบปราบการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงประกอบดวยความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน 
และผลการประเมินโครงการ ตามลําดับ 

 ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะกรรมการ
บริหารโครงการ บุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีไดใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ประสบความสําเร็จ นําไปสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย
สําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการลดนอยลง 
 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
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สารบัญ 
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1. ความเปนมา 

 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เกิดข้ึนเนื่องจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 
2560) กําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมและรวมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เปนท่ียอมรับในระดับสากล” มีเปาหมายเพ่ือลดปญหาการทุจริตในสังคมไทยและ
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ของคนไทยใหสูงข้ึน อังสงผลตอคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption 
Oerception Index :CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน โดยตั้งคาเปาหมายไวท่ีรอยละ 50 ในป พ.ศ. 2560 
โดยในป พ.ศ. 2560 และป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยไดคะแนนความโปรงใสเพียงรอยละ 37 และ 36 
ตามลําดับ อยูในลําดับท่ี 96 และ 99 ของโลก และลําดับท่ี 4 และ 5  

 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน 
ใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด  
 จะเห็นไดวาปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ยังคงเปนปญหาท่ีนาเปนหวงและเปนอุปสรรคสําคัญ ตอการ
พัฒนาประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะองคการทีรับผิดชอบงานบริหารจัด
การศึกษาของประเทศใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ ไดตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงอนุมัติใหสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โดยใหความสําคัญกับการเตรียมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือ
วางรากฐาน การปลูกจิตสํานึกซ่ึงเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ซ่ึงโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนโครงการท่ี
สอดคลองกับเจตนารมณเชิงกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาดวยการปองกันการ
ทุจริต โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดจุดหมายปลายทางท่ีมุงสูการเปน “องคการ
แหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหนวยงานรับผิดชอบ ตอบสนองปองกันการทุจริต” 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดนํานโยบายและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมภิบาล “ปองกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมาถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดําเนินงานโครงการตามท่ีไดรับนโยบายจนสงผลใหการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินพัฒนาตอเนื่องข้ึนทุกป 
ในสวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดเล็งเห็นความสําคัญใน
การปองกันและตอตานการทุจริต ปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ใหเปนวิถีชีวิตในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โรงเรียนและชุมชนและสรางเครือขายความซ่ือสัตยสุจริต ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กับ
โรงเรียน องคกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีวิสัยทัศน “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน” 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือรายงานความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ  
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 2. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานโครงการ ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 

 
3. ขอบเขตของการดําเนินงานโครงการ  
 3.1 เปาหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ  
       บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน  80 คน 
 

เชิงคุณภาพ  
      บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถสรางกระบวนการเรียนรูท่ี
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังรวมสรางระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุขและปองกันการทุจริต 

3.2  สถานท่ีและวันเวลาดําเนินงาน  
   ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 และโรงแรมในจังหวัดสงขลา 
 

3.3  ข้ันตอนการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีสําคัญ 
         กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการ
ทุจริต  

- “เขาแถวตอนเชาเพ่ือสรางการรับรูรวมกัน” 
        กิจกรรมท่ี ๒ ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
  2.1 ประชุมปฏิบัติการเสริมสรางการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
  2.2 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนตานทุจริต 
        กิจกรรมท่ี ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) 
  3.1 เตรียมการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) 
  3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
  3.3 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  กิจกรรมท่ี 4 ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบสูการปฏิบัติ 
  4.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําป 2563 
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  4.2 จัดทํารายงานการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําป 2563 
 
4. ผลการดําเนนิงานโครงการ 
 1. ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ  
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต 
 กิจกรรมยอย “เขาแถวตอนเชาเพ่ือสรางการรับรูรวมกัน” 
 ผลการดําเนินงาน 
 จากการกําหนดขอตกลงในการปลูกฝง สรางจิตสํานึก และคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีกําหนดใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 16 ไดเขาแถวรวมกันในตอนเชาของทุกวัน ในเวลา 08.30 น. โดยมีจุดประสงค 

1. เพ่ือสรางการรับรูในกิจกรรมตางๆของสํานักงาน ความเคลื่อนไหวและขาวสารตางๆ  
2. เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจแนวปฏิบัติตางๆของสํานักงาน 
3. เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือสรางความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน 

  ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมพบวา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดรวมกิจกรรมรอยละ 95  
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 กิจกรรมท่ี 2 ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม 
  2.1 ประชุมปฏิบัติการเสริมสรางการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ระยะเวลา 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
       1. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด สพม.16 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
       2. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด สพม.16 มีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต 
  ผลการดําเนนิงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสรางการคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ระยะเวลา 1 วัน คือ วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 
2563 มีบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เขารวม จํานวน 65 คน คิดเปนรอย
ละ 81.21 ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม คิดเปนรอยละ 83.25 มีคูมือในการดําเนินงานเสริมสรางการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม  
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  2.2 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนตานทุจริต 
  เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดของการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิ
บาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ประเด็นตัวชี้วัด “จิตสาธารณะ” และเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีม 
จึงไดจัดทํากิจกรรมสาธารณประโยชนตานทุจริต ระยะเวลา 1 วัน ในวันท่ี 2 กันยายน 2563 ณ . พ้ืนท่ี
บริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เข 16 และพ้ืนท่ีโดยรอบของสวนราชการกระทรวง
ศึกษา (ศธจ.สงขลา, สพม.16, สพป.สงขลา เขต 1, สนง.เอกชนจังหวัดสงขลาและ สกสค.) ในการพัฒนา
สภาพแวดลอมในบริเวณสํานักงานใหมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือใหเกิดบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางาน  
  ผลการดําเนินงาน 
  1. พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เข 16 และบริเวณ
โดยรอบโดยรอบของสวนราชการกระทรวงศึกษา (ศธจ.สงขลา, สพม.16, สพป.สงขลา เขต 1, สนง.เอกชน
จังหวัดสงขลาและ สกสค.) มีความสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  
  3. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เข 16 เกิดความรัก ความสามัคคีใน
การทํางาน และมีจิตสาธารณะรูจักรักษาประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตัว 
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       กิจกรรมท่ี ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) 
  3.1 เตรียมการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงการประเมิน 
ITA Online ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน  1 วันใหกับบุคลากรทุกคนในสํานักงาน 
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  3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) ITA 
Online ใหกับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระยะเวลา 1 วัน เพ่ือสรางความรูความเขาใจแนวทางวิธีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
 
  3.3 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา
เว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และโรงเรียนในสังกัด เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และเพ่ือสนองยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก เปาประสงค เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใน
องคการและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางานดานการปองกันและตอตานการทุจริต ดังนั้น 
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะท่ีเปนกระบวนการ
โดยอาศัยทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎีเชิงพฤติกรรมภายใตการบูรณาการเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมกับบริบทของกลุมเปาหมายท่ีมีความแตกตางกัน ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวจึงเปนสาเหตุสําคัญ
ของการดําเนินโครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน สําหรับใชเปนเครื่องมือในการรองรับการ
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ประชาสัมพันธ การเผยแพรขอมูลขาวสารในทุกรูปแบบและในการสื่อสารการประเมินคุณธรรมและความโปรง
ในในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไดดียิ่งข้ึน 
 

  

 
  กิจกรรมท่ี 4 ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบสูการปฏิบัติ 
  4.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําป 2563 
  ผลการดําเนินงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2563 โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
โดยใชทีมบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเปนผูรวมมีสวน
ขับเคลื่อนสําคัญ ลงสูบุคลากรในฝายงานตางๆ มีกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยม
การตอตานและไมทนตอการทุจริต  
    - “เขาแถวตอนเชาเพ่ือสรางการรับรูรวมกัน” กลุมนโยบายและแผน - 
กิจกรรมท่ี ๒ ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม  
   - ประชุมปฏิบัติการเสริมสรางการคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

กลุมกฎหมายและคดี 17,000 

   - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนตานทุจริต กลุมนิเทศฯ 22,430 
กิจกรรมท่ี ๓ ยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)  
   - เตรียมการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) 

กลุมนิเทศฯ 15,000 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล) 

กลุมนิเทศฯ 65,570 

กิจกรรมท่ี 4 ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบสูการ
ปฏิบัต ิ  
   - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2563 

กลุมนิเทศฯ - 

   - จัดทํารายงานการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2563 

กลุมนิเทศฯ - 

รวมท้ังส้ิน 150,000 
  
  4.2 จัดทํารายงานการดําเนนิการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2563 
  ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเสนอตอผูบังคับบัญชาและรายงานใหกับ
บุคลากรในสังกัดทราบ 
 
 
ผลการใชจายงบประมาณ 

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีกําหนดครบทุกกิจกรรม งบประมาณท่ีไดรับท้ังสิ้น  150,000 บาท  ใชไป 
150,000 บาท  
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ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
 ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานโครงการ 
 ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณกระชั้นชิด 
  
 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 
 - 
 ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
  1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิดกระบวนการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
  2. เกิดความสามัคคีในการทํางานและเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในการทํางานและการใหบริการแกผู
มาใชบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
  3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการและอํานวยความสะดวกของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
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คณะผูจัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
 นายศังกร  รักชูชื่น  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 นายวชิระ  ขวัญเพชร  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 นายวีระศักดิ์  บุญญาพิทักษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ผูจัดทํา 
 นางสาวประจวบ  พุทธวาศร ี ศึกษานิเทศก 
 นางพิสษฐณัฐฐา แฮรริ่ง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 นายพิษณุ อุนอก   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 
บรรณาธิการกิจ  
 นางสาวประจวบ  พุทธวาศร ี ศึกษานิเทศก 
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“พวเราชาว สพม.16 ไมทนตอการทุจรติ” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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