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หนา้ ข 

 

คำนำ 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการ
ทุจริต 

และเมื่อสิ ้นถึงปีงบประมาณได้มีการจัดทำการรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ตาม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญของโครงการ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ (ITA Online) 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเป็นกรอบ
ทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่ง
ปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกัน
ว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 
สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพใน
สังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั ้งเดิมและมีอิทธิพล 
ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู ่ค่อนข้างมาก ฉะนั ้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจาก
ความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ 
จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญ
ที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคใน
การให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน  
ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลง 
เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน 
ป .ป .ช . )  จ ึ ง ได ้ กำหนดย ุทธศาสตร ์ ช าต ิ ว ่ าด ้ ว ยการป ้ อ งก ั นและปราบป รามการท ุ จ ร ิ ต  ระยะท ี ่  3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อม
ทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย
ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุก



หนา้ 2 

 

ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกัน
การทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ
การทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การ
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่ว มของ
พลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพและธรรมาภ ิบาลในภาคร ัฐ  ซ ึ ่ งแผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับท ี ่  12  ได ้จ ัดทำข ึ ้นบนพ ื ้ นฐาน  
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 
การพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท ั ้ งการปร ับโครงสร ้ างประเทศไทยไปสู่  
ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คน
ไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ทั้งนี ้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที ่เกี ่ยวข้องกับ 
การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ 
“สร้างความตระหนักรู ้”เพื ่อป้องกันการทุจริต ที ่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื ่อสร้างองค์ความรู ้และกระบวนการเรียนรู ้ที ่เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื ่อสัตย์ อยู ่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด การศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที ่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสำคัญ  
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื ่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ ่งเป็นกลไกในการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มา
ขยายผลเพื ่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสร้างกลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาตวิ่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดูแลสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราดจำนวน 39 โรงเรียน ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 23 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 13.โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 
2.โรงเรียนบางกะจะ 14.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
3.โรงเรียนศรียานุสรณ์ 15.โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 
4.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 16.โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 
5.โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 17.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
6.โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 18.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
7.โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 19.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 
8.โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 20.โรงเรียนสอยดาววิทยา 
9.โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 21.โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 
10.โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 22.โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 
11.โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 23.โรงเรียนคลองพลูวิทยา 
12.โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  

 
จังหวัดตราด จำนวน 16 โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 
1. โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 11.โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
2.โรงเรียนตราษตระการคุณ 12.โรงเรียนประณีตวิทยาคม 
3.โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 13.โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 
4.โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 14.โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 
5.โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 15.โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 
6.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 16.โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 
7.โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร  
8.โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม  
9.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
10.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์  

การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้
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นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งในระดับ
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนนิกิจกรรมโรงเรียนสจุริต ได้แก่ กิจกรรมบริษัท 
สร้างการด ีกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครแูละผู้บรหิาร เป็นตน้ 
กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสตูรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรกุ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราดได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2) ผู้รับผิดขอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทนจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด  

1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
โอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม 

2. การปฏิบัติ 
 2.1 ดำเนินการขับเคลื ่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 ดำเนินการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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 2.4 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 2.5 ร ับการต ิดตาม และให ้คำปร ึกษาในการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเน ินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 2.6 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ติดตามการดำเนินโครงการ 
 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3.2 รายงานผลการขับเคลื ่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินโครงการ 
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นตัวแทน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทนของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 เป็นตัวแทน

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู ้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 

เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที ่ร ับการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไป
ขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร 
(Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็ม
รูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ ปีที ่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนใน
การนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการกำกับ
ดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื ่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
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และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ ้น ซึ ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมู ลที ่องค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จ ันทบุร ี  ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้คะแนน 87.41 ซ ึ ่งถ ือว ่าม ีค ุณธรรมและความโปร ่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดย ตัวชี้วัด ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด 96.53 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที ่10 แนวทางการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 66.07 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 84.37 - - 

2559 91.25 เพ่ิมข้ึน +6.88 

2560 85.04 ลดลง -6.25  

2561 81.71 ลดลง -3.33 

2562 87.41 เพ่ิมข้ึน +5.7  

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.13 AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 88.86 A ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 95.85 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.46 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.89 A ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.51 A ผ่าน 
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7 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 88.87 A ผ่าน 

8 แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 88.23 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 96.53 AA ผ่าน 

10 แนวทางการป้องกันการทุจริต 66.07 C ไม่ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 

A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 

B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราดเป็นรายตัวชี ้ว ัด พบว่าตัวชี ้ว ัดที ่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ ่งขึ ้น ( มีคะแนน 
ต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้

 
  ข้อ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้องดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
   3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย 
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3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบรุี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบรุี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบรุี ตราด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบรุี ตราด  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจนัทบรุี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบรุี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับ

ความเห็นชอบ 
 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบรุี ตราด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 

การโอนจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  

๑. สรุปรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์สพม. ที่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ             

และการสื่อสาร และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน - กันยายน 2563 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกฝังให้ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดให้

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
4.  เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
4.1.1ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต่านการทุจริต 
4.2.2 เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
4.2.3 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
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5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาทถ้วน 

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการ
ประเมิน ITA Online ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
     กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการประเมิน ITA Online ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ดำเนินการให้ความรู้ในการประเมิน ITA แก่ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของการประเมิน และเป็น
การเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการประเมิน ITA ของโรงเรียน
เอง 
     การดำเนินงานเสริมสร้างความรู้และการประเมิน ITA Online ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ได้บรรลุเป้าหมาย จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน EIT เกินกว่า  
150 คน โดยดำเนินการดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เป้าหมายจำนวน  50 คน  
           1) โรงเรียนสอยดาววิทยา  จ.จันทบุรี   2) โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ฯ 
    ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เป้าหมายจำนวน  50 คน  
            1)โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม  จ.ตราด  2) การประชุมผู้บริหาร สพม.17 
   ครั้งที่ 3 วันอังคารที ่23 มิถุนายน 2563 เป้าหมายจำนวน  50 คน  
             1)โรงเรียนตราษตระการคุณ  2) โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
ปัญหา อุปสรรค 

1.ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีความระมัดระวังในการตอบแบบสอบถามเนื่องจากการ
ใช้เลข 13 หลักซ่ึงสามารถระบุถึงตัวตน ผู้ตอบได้ 

2.อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ตอบแบบEIT มีขนาดเล็กและล้าสมัย ไม่สามารถมองคำตอบ
ได้ชัดเจน 

3.เนื่องจากคำถามบางข้อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เคยไปใช้บริการในด้านนั้น จึงไม่ 
สามารถเข้าใจคำถามได้อย่างแท้จริง 
ข้อเสนอแนะ 

3,960.- 
 
 

0 มิถุนาย
น 2563 

กลุ่ม
อำนวยการ 



หนา้ 16 

 

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คำถาม EIT ในบางหัวข้อ  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ใช้บริการหรือมีส่วนร่วม จึงทำ
ให้ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างแท้จริง ดังนั้นควรจะมีการเลือกตอบในเฉพาะส่วนที่ครู 
หรือบุคลาได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    ได้บรรลุเป้าหมาย จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน EIT เกินกว่า  150 คน และได้สร้าง
ความเข้าใจอันดีแก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน และสามารถชี้แจ้งปัญหาข้อสงสัยที่
เกิดข้ึนได้ 

๒. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแนวทางการประเมิน ITA 
Online ในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT (Open data 
Integrity) ประจำปีงบประมาณ 
2563  

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมิน ITA Online ในส่วนของ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (Open data Integrity) ประจำปีงบประมาณ 2563  
เพ่ือเป็นการทบทวนผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทำให้ได้แนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัทบุรี ตราด 
     การดำเนินงาน ได้ทบทวนประเด็นตัวช้ีวัดในแต่ละข้อในการดำเนินโครงการใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ที่ยังมีข้อบกพร่องและยกระดับคะแนนในเขตพ้ืนที่ให้เพ่ิมขึ้น
จากเดิม  87.41คะแนน และยังเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมด้วย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ ITA School  
     โดยดำเนินการในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
เบญมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
ปัญหา อุปสรรค 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจาก สถานที่อบรมอยู่ใกล้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อบรรยายเรื่องที่เกี่ยวข้องงานของตนเองแล้ว จะไม่อยู่
ฟังบรรยายในเรื่องอ่ืน 
ข้อเสนอแนะ 

13,500.- 
 
 
 

10,270 มิถุนาย
น 2563 

กลุ่ม
อำนวยการ 



หนา้ 17 

 

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินงานจัดกิจกรรมควรในช่วงวันหยุดเนื่องจากบุคลากรติดภาระงานประจำ 
และหากได้วิทยากรจากท่ีดำเนินงานเกี่ยวกับ ITA  โดยตรง จะสามารถให้ความรู้ได้มาก
ขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    ได้บรรลุเป้าหมาย คือสามารถทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ข้อหารือที่ควร
ปรับปรุง และได้ให้ความรู้สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมใน
การดำเนินงาน  ITA Schools แต่ในส่วนของคะแนนการปะเมิน ITA ออนไลน์ใน
ปีงบประมาณ  2563 ถือว่ายังไม่ผ่านเนื่องจากคะแนน ตกลงจากเดิม เป็น  78.77 
คะแนน เนื่องจากยังได้ใช้ความร่วมมือจาก กลุ่มงาน และการให้ความสำคัญของ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษา  

3. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือปลูก
จิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กำหนดการกิจกรรม 2 วัน 1 คืน 

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
     กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริต เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
     การกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา   ได้บรรลุเป้าหมาย โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 33 คน  โดยดำเนินการในในระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2563  
ณ วัดเขาแจงเบง อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี   
 
 

58,000.- 
 
 
 
 

31,400. กรกฎา
คม 

2563 

กลุ่ม
อำนวยการ  

 



หนา้ 18 

 

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ปัญหา อุปสรรค 
      เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราดที่ติดภาระกิจ หน้าที่ จึงไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 
ข้อเสนอแนะ 

ควรการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม   
 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
    ได้บรรลุเป้าหมาย ไดส้่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และได้สงบกาย วาจา ใจ ได้รับความรู้ในการดำเนินชีวิตจาก
พระอาจารย์ ที่น่าเคารพเลื่อมใส่ สร้างความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอันมาก ดูได้จาก
คะแนนสำรวจความพึงพอใจ  

๔. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
(สถานที ่โรงเรียนในสังกัด) 

-ไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

11,300.- 
 
 

0 กรกฎา
คม 

2563 

กลุ่ม
อำนวยการ  

และกลุ่ม
พัฒนา
บุคลากร 



หนา้ 19 

 

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 (สถานที่ 
โรงเรียนในสังกัด) 

-ไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

10,000.- 
 
 
 

0 กรกฎา
คม 

2563 

กลุ่ม
อำนวยการ  

และกลุ่ม
พัฒนา
บุคลากร 

๖. กิจกรรมคนดีต้นแบบ สพม. 17 
 

-ไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

11,000.- 

 

0 กรกฎา
คม-

กันยาย
น 2563 

กลุ่ม
อำนวยการ 
และกลุม่
พัฒนา
บุคลากร 

๗. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การมีส่วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
(จันทบุรี และตราด ) สถานที่เอกชน 

 

-ไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   

48,000 

 

 

0 กรกฎา
คม 

2563 

กลุ่ม
อำนวยการ 
และกลุม่
พัฒนา
บุคลากร 



หนา้ 20 

 

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(เขตสุจริต)    

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
     กิจกรรมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)    
จัดขึ้นเพื่อสร้างวินัย ส่งเสริมความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ แก่บุคลากรในเขตเพ่ือที่ 

และยังได้กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพ่ือสร้างสำนึกความซื้อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนภายใน
จิตใจของตนเอง 
     กิจกรรมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ฯ ได้บรรลุเป้าหมาย โดยบุคลากรทาง
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  โดยดำเนินการใน
ในทุกวันจันทร์ เวลา 8.00 น.   
ปัญหา อุปสรรค 
      บุคลากรบางท่านในช่วงเช้าอาจจะมีธุระเช่น การส่งบุตร หลานไปโรงเรีนร หรือ
บ้านพักอาศัยอยู่ไกล จึงทำให้ไม่สามรถเข้าร่วม 
ข้อเสนอแนะ 

อาจจะต้องมีการจัดเวรเข้าแถวตามความเหมาะสม 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

    ได้บรรลุเป้าหมาย ไดส้่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง 

ไม่ได้ใช้
งบประมา

ณ 

 

 

0 กรกฎา
คม-

กันยาย
น 2563 

กลุ่ม
อำนวยการ  

และกลุม่
พัฒนา
บุคลากร 

๙. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อ
เตรียมความพร้อมโรงเรียนในสังกัดให้
มีเว็บไซต์ที่สมบูรณ์รองรับการ
ประเมิน ITA 

 

-ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากทับซ้อนกับ โครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ซ่ึง สพฐ. ได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมมาให้ในภายหลัง 

13,500 
 
 

0 สิงหาค
ม 2563 

กลุ่ม
อำนวยการ
และ กลุม่
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ไอซี
ที 
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กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

10. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต   

 -จัดซื้ออุปกรณ ์เพ่ือให้ในกิจกรรมต่างๆ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 30,740 1835 ก.ค.-
ก.ย.
2563 

กลุ่ม
อำนวยการ 

รวมงบประมาณ  200,000.- 43,505.   

 

สรุป แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาทถ้วน  เบิกจ่ายจริง จำนวน 43,505 บาทถ้วน
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ภาพถ่ายกิจกรรม 

1.กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการประเมิน ITA Online ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
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2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมิน ITA Online ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
OIT (Open data Integrity) ประจำปีงบประมาณ 2563 
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๓. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดการ
กิจกรรม 2 วัน 1 คืน 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

 




