
 
 

รายงานผลการกํากับติดตาม  
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 

              รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัยประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563–31 มีนาคม 2564)  ได5รายงาน
การดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป�าหมาย ผลการดําเนินงาน และงบประมาณท่ี ได5รับการจัดสรร 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงดําเนินการภายใต5โครงการเสริมสร5างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป�องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงการดําเนินงาน 
ในแตAละโครงการสําเร็จและบรรลุเป�าหมายท่ีวางไว5 ตามกรอบทิศทางในดําเนินการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
ท่ีสอดคล5องกับยุทธศาสตรCชาติ ประเด็นการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และนโยบายสําคัญ  
อันจะสAงผลให5การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน5อยลง 

               ขอขอบพระคุณผู5บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู5มีสAวนเก่ียวข5องท่ีให5ความรAวมมือใน การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป'งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จนสําเร็จ ลุลAวงตามแผนงานท่ีวางไว5 และหวังเปJน
อยAางยิ่งวAารายงานเลAมนี้จะเปJนประโยชนCกับผู5ท่ีสนใจตAอไป 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



สารบัญ 
 

หน8า 
คํานํา  
สารบัญ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563–31 มีนาคม 2564) 1 
   การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน  ๑ 
   ยุทธศาสตรCท่ี 1 : สร5างสังคมท่ีไมAทนตAอการทุจริต 2 
   งาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีดําเนินการ  
   ยุทธศาสตรCท่ี 4 : พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก ๘ 
   งาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีดําเนินการ  
    
  ภาคผนวก 
  ภาพกิจกรรม 
 
 



รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได5มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปราม 
การทุจริต ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช5เปJนกรอบดําเนินงานในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป' พ.ศ. 25๖๔ รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ได5สิ้นสุดลงแล5ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พร5อมท้ังระบุปQจจัย
สนับสนุน ปQญหา อุปสรรค ข5อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับกรอบแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
 ยุทธศาสตร9ท่ี 1 : สร8างสังคมท่ีไม<ทนต<อการทุจริต เป=นยุทธศาสตร9ท่ีมุ<งเน8นให8ความสําคัญในกระบวนการ 
                          การปรับสภาพสังคมให8เกิดภาวะท่ี “ไม<ทนต<อการทุจริต”  
                           โดยเริ่มต้ังแตAกระบวนการกลAอมเกลาทางสังคมใน ทุกระดับชAวงวัยต้ังแตAปฐมวัย เพ่ือสร5าง
วัฒนธรรม ตAอต5านการทุจริต และปลูกฝQงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยC สุจริต เปJนการดําเนินการผAานสถาบันหรือ 

กลุAมตัวแทนท่ีทําหน5าท่ีในการกลAอมเกลาทางสังคมให5มีความเปJนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ 

เสียสละเพ่ือสAวนรวม และเสริมสร5างให5ทุกภาคสAวนมีพฤติกรรมท่ีไมAยอมรับและตAอต5านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
เป�าประสงค9 : และพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหวAางผลประโยชนCสAวนตัวและผลประโยชนCสAวนรวม ประพฤติ
ตนเปJนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สูAการเปJนบุคคลต5นแบบ 
กลยุทธ9 :           1. การประกาศเจตนารมณCบริหารงานด5วยความซ่ือสัตยCสุจริตและกําหนดนโยบายคุณธรรม 
และ ความโปรAงใสในการดําเนินงาน 

 2. สร5างจิตสํานึกท่ีตัวบุคคลให5ตระหนักรู5ถึงปQญหาและผลกระทบของการทุจริต ให5ดํารงตน
อยAาง มีศักด์ิศรีและมีเกียรติภูมิ 

 3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให5สามารถแยกแยะระหวAางผลประโยชนCสAวนตัว และผลประโยชนC 
สAวนรวมในการดําเนินงาน 

 4. สAงเสริมการสร5างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือตAอต5านการทุจริต 
 5. ใช5กลไกทางศาสนาเพ่ือขัดเกลาและสร5างความเปJนพลเมืองดี 



- ๒ – 
1. การเสริมสร8างคุณธรรม จริยธรรมและสร8างความตระหนักรู8ให8กับนักเรียน ครู ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพ่ือปรับฐานคิดทุกช<วงวัย และร<วมสร8าง
สังคมท่ีไม<ทนต<อการทุจริต การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
    ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ<าย 
จริง 

ยังไม<ได8 
ดําเนินการ 

อยู<ระหว<าง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล8ว 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต          

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม 
การสร5างเครือขAายและการมี 
สAวนรAวมในการตAอต5านการ
ทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น5อย 

จํานวนเครือขAายป.ป.ช.สพฐ.น5อย 
มีสAวนรAวมและ เปJน 
ผู5นําในการตAอต5านการทุจริต 

47 คน ม.ค.-ก.ย. 
2564 

5,000  - อยูAระหวAางรอรับการ
จัดสรร งบประมาณจาก 

สพฐ. 

√   

กิจกรรมสนับสนนุสAงเสริม 
การดําเนินงานบริษัทสร5าง
การดีสูA MARKETING 4.0 

โรงเรียนที่ดําเนนิกิจกรรมบริษัทสร5าง
การดีมีทักษะในการบริหารจัดการ
บริษัทสร5างการ และคํานงึถึง
ผลประโยชนCสAวนรวมมากกวAาสAวน
ตนโดยแบAงปQนผลกําไรในการทาํ
ประโยชนCเพ่ือสาธารณะ 

47 
โรงเรียน 

 

ม.ค.-ก.ย. 
2564 

5,000  - อยูAระหวAางรอรับการ
จัดสรร งบประมาณจาก 

สพฐ. 

√   

กิจกรรม คAายเยาวชน 
ต5นกล5าสุจริต 

จํานวนนักเรียนท่ีเข5ารAวมกิจกรรม 
มีคAานิยมรAวมต5าน ทุจริต  
มีจิตสํานึก สาธารณะ มีทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยC
สุจริต อยูAอยAางพอเพียง และจิต
สาธารณะ 
 

100
คน 

ม.ค.-ก.ย. 
2564 

5,000  - อยูAระหวAางรอรับการ
จัดสรร งบประมาณจาก 

สพฐ. 

√   



งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
    ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ<าย 
จริง 

ยังไม<ได8 
ดําเนินการ 

อยู<ระหว<าง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล8ว 

กรรมพัฒนานวัตกรรม 
การถอดบทเรียน (Best 
Practice) ครู ผู5บริหาร 
โรงเรียนสุจริต 

จํานวนผลงาน/นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มีการบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน ในการสนบัสนุน
และสAงเสริม 
ให5นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

10 ชิ้น ม.ค.-ก.ย. 
2564 

10,000  - อยูAระหวAางรอรับการ
จัดสรร งบประมาณ 
จาก สพฐ. 

 √  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือขAายผู5นําเยาวชน  
ไมAทนตAอการทุจริต 

จํานวนนักเรียนที่เข5ารAวมกิจกรรม มี
คAานิยมรAวมต5านทุจริต  

100 
คน 

ม.ค.-ก.ย. 
2564 

5,000  - อยูAระหวAางรอรับการ
จัดสรร งบประมาณ 
จาก สพฐ. 

 √  

กิจกรรมสร5าง จิตสํานึก
พลเมือง  
(PROJECT CITIZEN) 

จํานวนโรงเรียน ท่ีดําเนินกิจกรรม 

สร5างจิตสํานึก พลเมือง (PROJECT 

CITIZEN) 

100 
คน 

ม.ค.ก.ย. 
2564 

5,000  - อยูAระหวAางรอรับการ
จัดสรร งบประมาณจาก 

สพฐ. 

 √  

กิจกรรมสร5างคAานิยมความ 
ซ่ือสัตยCสุจริต ให5แกA 
สังคมด5วยนวัตกรรมสื่อ 
สาธารณะเชิงสร5างสรรคC 
(สื่อภาพยนตรCสั้น) 

จํานวนนวัตกรรม 
สื่อภาพยนตรCสั้น 
เชิงสร5างสรรคCท่ี 
สร5างคAานิยมความ 
ซ่ือสัตยCสุจริต ให5แกA 
สังคม 
 

5 เรื่อง ม.ค.-ก.ย. 
2564 

5,000  
 
 

- อยูAระหวAางรอรับการ
จัดสรร งบประมาณจาก 

สพฐ. 

 √  
 
 



 
2. การขับเคล่ือนหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา (ANTI-CORRUPTION EDUCATION) 

 

งาน/กิจกรรม/ 

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจAาย 
จริง 

ยังไมAได5 
ดําเนินการ 

อยูAระหวAาง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล5ว 

กิจกรรม 
ขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต5านทุจริตศึกษา 
ของสถานศึกษา 
สังกัดในสังกัด 

จํานวนโรงเรียน 
ในสังกัดท่ีนํา 
หลักสูตรต5านทุจริต 
ศึกษา ไปปรับใช5 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 

47  
โรงเรียน 

ม.ค.-ก.ย. 
2564 

50,000  - อยูAระหวAางรอรับการจัดสรร 

งบประมาณจาก สพฐ. 
 √  

 
 
 
 

การติดตามและ
ประเมินผลใช�การ
นิเทศ กํากับ ติดตาม 
แบบบูรณาการ  
และค�าใช�จ�ายใน 
การดําเนินการอ่ืน ๆ 

ร�อยละของโรงเรียนที่
นําหลักสูตรต�าน
ทุจริตศึกษาไปปรับใช�
มีการสร�างความ
ตระหนักรู�ในการ
ป-องกันการทุจริต  
มีค�านิยมร�วมต�าน
ทุจริต มีจิตสํานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน0
ส�วนตนกับ
ผลประโยชน0ส�วนรวม 

47
โรงเรียน 

ก.ค.-ก.ย. 
2564 

50,000 6,960 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
ความรAวมมือในการตAอต5านการทุจริต
และประพฤติมิชอบระดับสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป'
งบประมาณ 2564 ภาคเหนือ 

ระหวAางวันท่ี 23 –  24 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมคุ5มภูคํา จังหวัด

เชียงใหมA โดยได5มอบหมายให5
ผู5รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต/ 
โครงการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุจริต/การขับเคลื่อนหลักสูตรต5าน
ทุจริต และการประเมินคุณธรรม
โปรAงใสในการดําเนินงานฯ จํานวน  4 
คน เข5ารAวมประชุม ฯ 

 √  

 
 
 
 
 
 

  



 

๓. การเสริมสร8างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) 
 

งาน/กิจกรรม/ 

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจAาย 
จริง 

ยังไมAได5 
ดําเนินการ 

อยูAระหวAาง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล5ว 

ปลูกฝQงและสร5าง
จิตสํานึกและคAานิยม
การตAอต5านและไมAทน
ตAอการทุจริตและการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัด  

 ).ศึกษาดูงาน สพท
ต5นแบบ(  

 

จํานวนบุคลากร
ผู5เข5ารAวมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู5  
และได5รับการปลูกฝQง
ทัศนคติและคAานิยมที่
ไมAยอมรับการทุจริต 

 

64 คน ม.ค.-ก.ย. 
2564 

50,000  - อยูAระหวAางรอรับการจัดสรร 

งบประมาณจาก สพฐ. 
   

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร5างความรับรู5เร่ือง
ผลประโยชนCทบัซ5อน
ให5กับ ข5าราชการ/
ปรับฐานความคิด
บุคลากรให5สามารถ
แยกระหวAาง
ผลประโยชนCสAวนตัว
และผลประโยชนC
สAวนรวม 

จํานวนบุคลากร
เป�าหมายมีความ
ตระหนัก 
และปฏิบติัหน5าที่ให5
เปJนไปตามแนวทาง
เร่ืองผลประโยชนCทบั
ซ5อน 

64 คน ม.ค.-ก.ย. 
2564 

20,000  - กิจกรรมประหยัดนํ้า, ไฟ กระดาษ    



งาน/กิจกรรม/ 

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจAาย 
จริง 

ยังไมAได5 
ดําเนินการ 

อยูAระหวAาง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล5ว 

3. สAงเสริมกิจกรรมทํา
ความดี เพ่ือสาธารณะ
แบAงปQน ลดความเห็น
แกAตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ  

จํานวนบุคลากรที่รับ
การพัฒนาความรู5
เก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
นําความรู5ทีไ่ด5รับไป
ประยุกตCใช5ในการ
ปฏิบัติหน5าที ่

64 คน ม.ค.-ก.ย. 
2564 

20,000  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาสุโขทัย ได5ดําเนินการ
ด5าน กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณะ 

ดังน้ี 
1.ประกาศนโยบาย “มาตรการลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอย ในสํานักงาน” 
ให5ข5าราชการและเจ5าหน5าท่ีทราบ 
และถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 - ใช5แก5วสAวนตัว เพ่ือลดการใช5แก5วนํ้า
พลาสติกแบบใช5ครั้งเดียวท้ิง 
 - ลดการใช5โฟมบรรจุอาหารเข5ามาใน
หนAวยงาน 
 - สAงเสริม สนับสนุนการใช5ตะกร5า  
ถุงผ5า ปqrนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑCท่ี
เปJนมิตรกับสิ่งแวดล5อม เพ่ือลดการใช5
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
 - มีการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนAวยงานอยAางถูกต5อง  
2. จัดกิจกรรมจิตอาสา สพม.สุโขทัย 

จัดกิจกรรมพัฒนา ทําความสะอาด 

ปรับปรุงภูมิทัศนC และอนุรักษC
สิ่งแวดล5อม  

   



งาน/กิจกรรม/ 

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจAาย 
จริง 

ยังไมAได5 
ดําเนินการ 

อยูAระหวAาง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล5ว 

4.สร5างสื่อ
ประชาสัมพันธCแนว
สร5างสรรคCเพ่ือให5
เข5าถึงได5งAาย นAาสนใจ 
และกระตุ5นให5
ประชาชน รู5สึกรAวม
เปJนสAวนหนึ่งในการ
ตAอต5านการทุจริต 

 

จํานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธCในการ
ตAอต5านการทุจริตเพ่ือ
สร5างการรับรู5 

10 รูปแบบ ม.ค.-ก.ย. 
2564 

10,000  ประชาสัมพันธCสื่อออนไลนC เว็ปไซดC 
ในการป�องกันการทุจริตใน สพม.
สุโขทัย 

   



 
- ๘ - 

 

ยุทธศาสตร9ท่ี 4 : พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตรCนี้มุAงเน5นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด5านการป�องกันการทุจริตของประเทศไทย

ให5มีความเข5มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให5การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมA
เกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด5านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร5างการ 

ปฏิบัติงานของหนAวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให5มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
เป�าประสงค9 :     1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรAงใสในการ ดําเนินงาน
เปJนไปตามเป�าหมาย หรือสูงกวAาเป�าหมาย เพ่ือผลักดันให5ดัชนีภาพลักษณCคอรCรัปชัน (CPI) ของประเทศ ไทยเพ่ิม
สูงข้ึน 

 2. เสริมสร5างภาพลักษณCท่ีดีในองคCกรและสาธารณชนให5เกิดความเชื่อม่ันในระบวนการ ทํางาน 

ด5านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ9 :             1. พัฒนาและยกระดับการทํางานให5สอดคล5องกับการประเมินคุณธรรมและความโปรAงใสในการ 

ดําเนินงานของหนAวยงานภาครัฐ (ITA) 
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรCด5านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิ

ชอบสูAการปฏิบัติ 
3. สร5างการรับรู5เก่ียวกับบทบาทหน5าท่ี และการดําเนินงาน ในด5านการสAงเสริมจริยธรรม และ 

ตAอต5านการทุจริต 
4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และชAองทางให5เหมาะสม สอดคล5องกับความต5องการ 

ของกลุAมเป�าหมายทุกระดับ 



-๙ – 
 
5. การประเมินคุณธรรมและความโปรAงใสในการดําเนินงานของของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) 

 

งาน/กิจกรรม/ 

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจAาย 
จริง 

ยังไมAได5 
ดําเนินการ 

อยูAระหวAาง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล5ว 

การประชุมเตรียม
ความพร5อมการตอบ
แบบสาํรวจหลักฐาน
เชิงประจักษCประจําป' 
2564 
- การประชุมชี้แจงให5
ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรAงใสฯ 
- การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจําป' 2564 
- การวิเคราะหCความ
เสี่ยงในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

จํานวนบุคลากร
เป�าหมายมีความ
ตระหนัก 
และปฏิบติัหน5าที่ให5
เปJนไปตามแนวทาง
ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรAงใสฯ 
 

 64 คน ม.ค.-ก.ย. 
2564 

10,000  - อยูAระหวAางรอรับการจัดสรร 

งบประมาณจาก สพฐ. 
   



งาน/กิจกรรม/ 

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป�าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจAาย 
จริง 

ยังไมAได5 
ดําเนินการ 

อยูAระหวAาง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ 
แล5ว 

6. กิจกรรมพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร5าง
ธรรมาภิบาล 
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

จํานวนเคร่ืองมือในการ
พัฒนารูปแบบการ
เสริมสร5าง 
ธรรมาภิบาล 

 5 เคร่ืองมือ ม.ค.-ก.ย. 
2564 

10,000  - อยูAระหวAางรอรับการจัดสรร 

งบประมาณจาก สพฐ. 
   

7 .การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรAงใสในการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลนC
(ITA Online) 
 

คAาคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ) ITA) ป' 
2564  

 

85 คะแนน  ม.ค.-ก.ย. 
2564 

30,000  - อยูAระหวAางรอรับการจัดสรร 

งบประมาณจาก สพฐ. 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



กิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะแบ<งปSน ลดความเห็นแก<ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
จัดกิจกรรมจิตอาสา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

๑. งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
นายสุดเขต  สวยสม  ผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

พร5อมด5วยบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข5ารAวมพัฒนาทําความสะอาดเก็บขยะริมทาง
หลาวงหมายเลข ๑๒ และบริเวณรอบอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จัดกิจกรรมพัฒนา ทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน9 และอนุรักษ9ส่ิงแวดล8อม 

 

2. กิจกรรมทําความสะอาด Big Cleaning day ป�องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 



.เข5ารAวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของพระมหากษัตริยC  
เนื่องในวันสําคัญตAางๆ 

 

 

 

 

 

 



พิธีบวงสรวงและเปUดงานสักการะพระแม<ย<า 

นายสุดเขตสวยสม ผู5อํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายอุดม อินทา  
และนายสิงหCเพชร สุทธิ รองผู5อํานวยการฯ รAวมพิธีบวงสรวงและเปqดงานสักการะพระแมAยAา จังหวัดสโุขทัย ประจําป' 2564 
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศาลพระแมAยAาจังหวัดสโุขทัย 

      

 

การเสริมสร5างวัฒนธรรมองคCกร สร5างขวัญและกําลังใจให5กับบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

 
 
 

 
 



            กิจกรรมสAงเสริมวัฒนธรรมองคCกรในการสAงเสริมสิ่งแวดล5อม  ลดละเลิกใช5 ถุงพลาสติก  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



การประชาสัมพันธ9ทางหนังสือพิมพ9  

 

 

 

 

 

 



ความสะอาดฉีดพ<นน้ํายาฆ<าเช้ือฯเพ่ือป�องกันการแพร<ระบาดโควิด-19 
นายสุดเขต สวยสม ผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได5มอบหมายให5เจ5าหน5าท่ี  
เข5าทําความสะอาดฉีดพAนน้ํายาฆAาเชื้อภายในสํานักงานเพ่ือสร5างความเชื่อม่ันเรื่องความปลอดภัยจากการแพรAระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให5แกAบุคลากรในสังกัด รวมท้ังผู5มาติดตAอราชการ ท้ังนี้ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ได5ดําเนินการตามมาตรการป�องกันการแพรAระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 
อยAางเครAงครัด เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2564 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะดาํเนินงาน 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 1. นายสุดเขต  สวยสม      ผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   2. นางจิรวรรณ  สุรเสียง    รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   3. นายอุดม  อินทา          รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   4. นายสิงหCเพชร  สุทธิ      รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
 คณะทํางาน 

 ๑. นายฐาปนา อ่ิ มเขียว   ผอ.กลุAมบริหารงานบุคคล 
           ๒. นางคมคาย  หลินเจริญ   ผอ.กลุAมบริหารงานการเงินและสินทรัพยC 

 ๓. นางจิรโรจนC จิระเจริญวงศC   ผอ.กลุAมนโยบายและแผน 
 ๔. นางเยาวเรศ รอดมAวง   ผอ.กลุAมอํานวยการ 
 ๕. นางสาวเผอิญ วงษCทับทิม   ผอ.กลุAมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 ๖. นางวราภรณC เอมเป'ย   ผอ.กลุAมสAงเสริมการจัดการศึกษา 
 ๗. นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน   ผอ.กลุAมสAงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

           ๘. นางนวพรรณ อ5นม่ัน    ผอ.กลุAมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๙. นายนราพงษC เถาวัลยC    นิติกรปฏิบัติการ 
           ๑๐. นางสาวปริศนา มณีวงศC   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 


