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คำนำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น  
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื ่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึ กษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
รอบ  6 เดือนถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิด-19  ทำให้การดำเนินงานในกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนไป เพื่อเป็นกรอบ
ท ิศทาง ในการดำ เน ิ นการป ้ องก ั นและปราบปรามการท ุ จ ร ิ ตท ี ่ สอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาติ   
และนโยบาย สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมา 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็ น

อุปสรรค สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง  
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื ้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี ่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย  
และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง 

ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562  
โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทย 
ยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ ่ม ใน สังคมให้มีจ ิตสำนึก 
และพฤติกรรมยึดมั ่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ ยวข้องในการปราบปราม การทุจริต ประกอบ 
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั ้งกำหนด 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย 
ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้
ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไป 
สู่สังคมที่มี ค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริต 

มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ  
คือมีกระบวนการ ทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อยา่ง
เท่าทันและมี ประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็น



รูปธรรม โดยมี กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ 
ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา  
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมี ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา 
วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่อง การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
ยังมีความ สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้นบน
พื ้นฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ  
และเป้าหมายการพัฒนา ที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต ้อง
ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของ  
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง 
และ มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผล
ให้ การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
  



ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดูแลสถานศึกษาในสังกัดจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 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.โรงเรียนโป่งน ้ำร้อนวิทยาคม 
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  

 
  



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที ่ได้นำการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื ่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรม  
และความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์  
โดยมีแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
รวดเร ็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด ้วยระบบเวลาจริง ( Real-time system)  
และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับ 
การประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน ในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตัวชี้วัดที่  6.4  การกำกับดูแล การทุจริต  ในส่วนของการประเมิน 
การกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  นั้น  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ
การยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี



การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่องค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การ
ประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวม
ไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลด
โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ
ไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
  



เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
1) แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ส ่ วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

2) แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน
ทัว่ไปสามารถ เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
อยู่ใน ระดับ A (Very Good) 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 78.77 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B ( Good ) โดย ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ได้คะแนนสูงสุด 95.53 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัด ที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 37.5 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) 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 
2563 78.77 ลดลง - 8.64 

 
  



1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที ่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการ เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
3 การใช้อำนาจ 95.53 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.94 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.45 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.45 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 91.74 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 91.55 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.15 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 84.82 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 84.56 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 37.50 F 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 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา จันทบุรี  ตราด  เป็นรายตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ 

กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื ่อให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  

ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข ้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ  
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการ เรื ่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูล 
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
1) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่มีแนวทาง 

สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการ
ทุจริต 

3)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา ให้ดีขึ้น แนวทางการ
นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดย
มีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น   



แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
  



ส่วนที่ ๓ 

รายงานผลการกำกับติดตาม 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด ได้ดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
 
เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
กลยุทธ์ : 

1) การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกำหนดนโยบายคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

2) สร้างจิตสำนึกท่ีตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ดำรงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 

3) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการดำเนินงาน 

4) ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 



รายงานผลการกำกับติดตาม 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
 

งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

1.การประกาศ

เจตนารมณ์

บริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์

สุจรติ 

และกำหนด

นโยบาย

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใสใน

การด่าเนินงาน 

ร้อยละของ

ความ สำเร็จ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ตามแนวทาง

ปฏิบัต ิ

ร้อยละ

100ของ

บุคลากร

ทราบ

ประกาศ

เจตนารม

ณ์

บริหารงา

นด้วย

ความ

ซื่อสัตย์

สุจรติ 

มิ.ย. 2564 0 0 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดได้

ดำเนินการจัดทำประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์

สุจริต และประกาศการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงาน โดยให้ นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร เป็น

ผู้ลงนาม ในประกาศดังกล่าว ละยังได้จัทำ วีดีโอเพ่ือเผยแพร่ ในช่องทาง

เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และทาง www.Youtube 

ดังนี้ 

http://www.sesact.go.th/index.php/2020/07/15/honesty

2564 

https://www.youtube.com/watch?v=rg2b37fYT_k 

   

http://www.sesact.go.th/index.php/2020/07/15/honesty2564
http://www.sesact.go.th/index.php/2020/07/15/honesty2564
https://www.youtube.com/watch?v=rg2b37fYT_k


งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

  

 

2 กิจกรรม การ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

เสรมิสร้าง

มาตรการกลไก

การบริหาร

จัดการความ

เสี่ยงการทุจริต   

ร้อยละของ

ความ สำเร็จ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ตามแนวทาง

ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 

100  ได้

มาตรกา

รบริหาร

จัดการ

ความ

เสี่ยง 

มี.ค.ก.ค. 

2564 
6,000 0 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้

ดำเนินงานจัดกิจกรรมกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

มาตรการกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  เพ่ือจัดทำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร

จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

หน่วยงาน 

๒. วิเคราะห์องค์กร โดยมีการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน คือ 

– ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) 

– ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 

   



งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

– ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks) 

– ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) 

– ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) 

– ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) 

๓. กำหนดเกณ์การประเมิน (โอกาส / ผลกระทบ) 

๔. พิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบการให้คะแนนความเสี่ยง 

๕. พิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงสูงและสูงมาก มา

จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๖. นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

รายละเอียดและภาพกิจกกรม ตามที่อยู่ในเว็บไซต์ สพม.จบตร ดังนี้ 

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/12/riskmanagem

ent2021/ 

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/12/riskmanagement2021/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/12/riskmanagement2021/


งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

แต่ เนื่องจากสถาการณ์โควิด-19  สพม.จบตร จึงจำเป็นต้อง

ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงความปลอดภัยของบุคลกรในสำนักงานเขต

พ้ืนที่ฯเป็นหลัก และปฏิบัติตามประกาศของ สพฐ.และสำนักงานจังหวัด 

เรื่องการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- 19 ทำให้ต้องดำเนินกิจกรรม

โดยจำกัดผู้เข้าประชุมเฉพาะผอ.สพม จบตร ,รองผอ.สพม.จบ,ผอ.กลุ่ม 

หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องไม่เกิน  10 คน จึงทำให้ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แต่อย่างใด 

3. กิจกรรม

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาเครือข่าย

พร้อมระบบ

บริหารทีส่่งเสริม

สนับสนุนการมี

ส่วนร่วม

ร้อยละของ
จำนวน 
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนำ
ความรู ้

ร้อยละ 85 มี.ค.-ก.ย. 

2564 
3,000 -       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 

2019 ยังทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งการประกาศห้ามชุมนุม ของ

สำนักงานจังหวัด จันทบุรี เพ่ือลดการแพรเชื้อ ทำให้ต้องชะลอกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ออกไปก่อน หรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมเป็นให้เป็นแบบ ออนไลน์เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์  

   



งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

ดำเนินการ

ป้องกันและ

ต่อต้านการ

ทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 

 

ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติ

หน้าท่ี 

 

 

 

 

4) กิจกรรม 

พัฒนามาตรฐาน

ด้านคุณธรรม

และความ

โปร่งใสในการ

ดำเนินงานของ

สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

1) ค่าคะแนน
เฉลี่ย 
การประเมิน
คุณธรรม 
และความ
โปร่งใสของ 
สำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา 
(ITA) 

85 มี.ค.-มิ.ย. 

2564 
0 0      การดำเนินกิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตาม

เกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปันสุข สพม. จบตร  

เป็นการจัดการประชุม  Online ผ่าน Microsoft Team  กับ

บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธญมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

    โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้  

1. แจ้งเรื่องผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   



งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

2. แจ้งเรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

3. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ (ITA Online)ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

4. ชี้แจงคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใสฯ 

5. การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของ สพ

ม.จบตร 

6.วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ (ITA Online)ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

7. หาแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม 

8. จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผล

การประเมิน 

5.กิจกรรม

พัฒนาและ

ยกระดับการ

ทำงานให้

สอดคล้องกับ

การประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน

การดำเนินงาน

ITA และศึกษา

แลกเปลีย่น

1) ค่าคะแนนเฉลีย่ 
การประเมนิ
คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ของ 
สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา (ITA) 

85 มี.ค.-ส.ค. 

2564 
68,000 0       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 

2019 ยังทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งการประกาศห้ามชุมนุม ของ

สำนักงานจังหวัด จันทบุรี เพ่ือลดการแพรเชื้อ ทำให้ต้องชะลอกิจกรรม

พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานITA และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 

สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใน

ระดับ เอ  ออกไปก่อน หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการตอ่ได้หาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่

มีขึ้น 

   



งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

เรียนรูจ้าก

สำนักงานเขต

พื้นการศึกษาท่ีมี

ผลการประเมิน

คุณธรรม 

จริยธรรม ใน

ระดับ เอ 

 

6.  สร้างสื่อ

ประชาสมัพันธ์ 

แนวสร้างสรรค ์

เพื่อให้เข้าถึงได้

ง่าย น่าสนใจ 

และกระตุ้นให ้

ประชาชนรู้สึก

ร่วมเป็นส่วน

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพนัธ ์
ในด้านการตอ่ต้าน
การ 
ทุจรติ เพือ่สร้าง
การรับรู ้

จัดทำสื่อ

รูปแบบ

ต่างๆ ป้าย

ไวนิล 

แผ่นพับ 

แผ่นโลโก้ 

ที่เกี่ยงข้อง

กับ

โครงการ 

มี.ค.-ก.ย. 

2564 
3,000 0   การดำเนินงานจักทำสื่อประชาสัมพัน เพื่อใหป้ระชาชน หรือบุคลากรทาง

การศึกษาได้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ เกิดความไม่ทนตอ่การทุจริต  

กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำตามกจิกรรมต่างๆ แต่ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรสัโคโรนา 2019 โครงการที่เกี่ยวข้อง

ไม่ได้ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่เกีย่วข้อง ต้องลด

น้อยลงไปด้วย 

 

   



งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  

ยัง
ไม่ได ้

ดำเนิน

การ 

อยู่
ระหว่าง 
ดำเนินก

าร 

ดำเนิน
การ 
แล้ว 

หนึ่งในการ

ต่อต้าน 

การทุจริต 

สรุปยอดรวม 80,000 0     

 

  



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน  งบประมาณทั้งสิ้น 80,000  บาทถ้วน 

ข้อ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ตามแผนปฏิบัติการ เบิกจ่ายจริง 

1 การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 

และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงาน 

   0 0 

2 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรการกลไกการบรหิารจัดการ

ความเสีย่งการทุจรติ   
   3,000 0 

3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 

   6,000 - 

4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   0 0 

5 .กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานITA และศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้จาก

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาที่มีผลการประเมินคณุธรรม จรยิธรรม ในระดับ เอ 

   68,000  

6 สร้างสื่อประชาสมัพันธ์แนวสรา้งสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น

ให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 
   3,000 - 



ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

1. การจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลการ ให้ตระหนัก สร้างการเรียนรู้  ช้ามากเม่ือเทียบกับงบจัดสรร อ่ืนๆ 

จึงทำให้การดำเนินงานที่ต้องใช้งบประมาณล่าช้าออกไป และทำให้ช่วงปลายปีในไตรมาสที่  4 ของปีงบประมาณ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและต้องรายงาน 

เพิ่มมากขึ้น  

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ยังทวีความรุนแรง  พร้อมทั้งการประกาศจาก สพฐ. และประกาศจากสำนักงาน

จังหวัด ห้ามชุมนุม ห้ามรวมกลุ่ม ห้ายจัดกอจกรรมเกินกว่าที่ประกาศกำหนด จึงทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้องชะลอการดำเนินการ ออกไปหรือปรับเปลี่ยนใน

รูปแบบออนไลน์ จึงทำให้การเบิกจ่าย ไปได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้แต่แรก 

 

 

  



รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งาน/
กิจกรรม/ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตาม

แผนปฏิบัติ

การ 

เบิกจ่าย

จริง 

 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

1.ประชุม
ช้ีแจงแนว
ทางการ
ดำเนินงาน
โครงการ
โรงเรียน
สุจรติ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 

1.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด  
มีการดำเนินการตาม
โครงการโรงเรยีนสุจริต
ผ่านเกณฑ์ในระดับดี
ขึ้นไป 
2.ร้อยละ 70 ของคร ู
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราด สามารถสร้าง
และ 
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
การป้องกันการทุจริต
ในสถานศึกษา 

        1. 
สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด  
        2. ครู 
และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ใน
สังกัด 
 

เม.ย- มิ.ย 

64 

24,990 
 

0 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น พร้อมท้ัง
การประกาศห้ามชุมนมุ ของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี 
เพื่อลดการแพร่เชื้อ ทำให้ต้องชะลอกิจกรรมประชุม
ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจรติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ออกไปก่อน หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 ยังไม่ 
ยุติ 
 
แนวทางการแก้ไข 
 
ทำหนังสือแจ้งโรงเรยีน เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา และโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 
โดยแนบ 

1. แนวทางการขับเคลื่อนหลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา 

 
 

  



งาน/
กิจกรรม/ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตาม

แผนปฏิบัติ

การ 

เบิกจ่าย

จริง 

 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

 3. ร้อยละ 70 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษามี

การสร้างและพัฒนา

นวัตกรรมการบรหิาร

จัดการเชิงรุกในการ

ดำเนินการโครงการ

โรงเรียนสุจริต ใน

สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจันทบุรี 

ตราด 

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา 

3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

 
 

2. นิเทศ 
กำกับ 
ติดตามแบบ
บูรณาการ 
 

1.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด  
ได้รับการนิเทศ ตดิตาม 
การดำเนินงาน 

1.สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด  
        2. ครู 

พ.ค.-ก.ย. 

64 

3,000 0 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น พร้อมท้ัง
การประกาศห้ามชุมนมุ ของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี 
เพื่อลดการแพร่เช้ือ ทำให้ต้องชะลอกิจกรรมประชุม
ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจรติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ออกไปก่อน หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 

 
 

  



งาน/
กิจกรรม/ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตาม

แผนปฏิบัติ

การ 

เบิกจ่าย

จริง 

 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ใน
สังกัด 
 

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 ยังไม่ 
ยุติ 
แนวทางการแก้ไข 
ใช้การนิเทศบูรณาการ 
กับการนิเทศสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนท่ี 1 
/2564 

3. ค่าใช้จ่าย
ในการ
ดำเนินงาน 
โรงเรียน

สุจรติ ( อื่น 

ๆ) 

 บุคลากรของ
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด 
ผู้รับผิดชอบการ
ดำเนินงาน 
โรงเรียนสุจริต 

มี.ค-ก.ย. 

64 

22,010 7,129 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม    
 

    50,000 7,129     

 

 



ภาพกิจกรรม 

กิจกรรม พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรการกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 

และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงาน 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดทำ 

ผู้บริหาร 

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

นางสาวบุณยกุล  หัตถกี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

นางสาวทิวา  ยานไกล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

นายพิทยุตม์  กงกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

กลุ่มอำนวยการ 

นายสุเมธ บรรเทาวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ 

นางสาวพรทิพย์  พึ่งฝั่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

นายชัยสิทธิ  เนรมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

นางสุนันทา  จิตต์แก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 

นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร  พนักงานธุรการ ส๔/หัวหน้า 

นางสาวกุลิสรา  ทองศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายณัชรัณ  ภู่ระหงษ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี 

นายสหชัย  บุญสิน  นิติกรปฏิบัติการ 


