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หนา้ ข 

 

คำนำ 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติ
การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการนํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนา ข้อบกพร่องในประเด็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมาย คือ 
85 คะแนน โดยกําหนดเป็นประเด็นแนวทางนําสู่การปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไป ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยนําผลการวิเคราะห์มากําหนดมาตรการดําเนินงานเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความรว่มมือในการดำเนนิงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
การดำเนินการปลูกฝงัวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผล
สำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 



หนา้ ค 

 

สารบัญ หน้า 

คำนำ ข 

สารบัญ ค 

ส่วนที่ 1 กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.ดำเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA 5 
 (ประชุม Online)     

2.ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   9 

2.1 ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 9 

2.2  การดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10 
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  

2.3  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 

2.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 15   

2.5  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 16 

3.จัดการดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม            23   

และความโปร่งใส 

คณะผู้จัดทำ 28
  

 

 



หนา้ 1 

 

ส่วนที่ 1 

กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต พื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 

จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของตัวชี้วัดทีมี่คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85จำนวน 3 ตัวชี้วัดได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่  8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 

สพท. จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  

ตวัชี้วัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง 
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 

3)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา ให้ดีขึ้น แนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  โดยกำหนดมาตรการ เพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกบัติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

รายละเอียดข้อมูลสามารถดูจาก รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/14/preventive-sesact64/ 

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/14/preventive-sesact64/


หนา้ 2 

 

ผลคะแนนการประเมิน สพม.จบตร (สพม.17) ได้78.77 อยู่ในระดับ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หนา้ 3 

 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

1. ดำเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA (ประชุม Online) และรายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดทบทวนข้อมูล วิเคราะหะและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนดำเนินงาน  

1.1 ให้กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคด ีรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินงานจัดกจิกรรมและ
รายงานผลการประชุม 

1.2 นำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.3 ทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา ว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ หรือไม่ ถ้าบูรณาการได้ให้จัดการดำเนินการควบคู่กับไป 

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม อำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคดี 

  

2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยดำเนินงาน
จัดการเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือดำเนินการจัดหา มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการ
พัฒนา  

ขั้นตอนดำเนินงาน  
2.1 ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
2.2 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
2.3 ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จากกิจกรรมต่างๆ 
2.4 ดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน

คุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) 

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม อำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคด ีและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.จัดการดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพ่ือตรวจสอบและกลั้นกรองข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 



หนา้ 4 

 

ขั้นตอนดำเนินงาน  
3.1 แบ่งข้อมูลตัวชี้วัดออกเป็นหัวข้อตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม/หนว่ย ในสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2  จัดทำรายชื่อรายคณะทำงานที่รับชอบในแต่ละตัวชี้วัด 
3.3 อธิบายข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนด ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคด ี(ในการจัดทำคำสั่ง) 
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ส่วนที่ 2 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

1. ดำเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ประชุม Online) และรายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดทบทวนข้อมูล วิเคราะห์และบริบท 

จัดกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม 
Online)  เม่ือวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมปันสุข สพม. จบตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
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ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA (ประชุม Online) ไปสู่การปฏิบัติดังนี้ (สามารถเข้าดูรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานได้ตามลิงค์นี้  http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/14/preventive-sesact64/ ) 

1. นำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา ว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตฯ หรือไม่ ถ้าบูรณาการได้ให้จัดการดำเนินการควบคู่กับไป 

โดยได้มีการปรับปรุงปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคลองกับผลการวิเคราะห์ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง
พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน  ITA  ให้ได้ค้าตามเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ด้านกฏหมาย ดังนี้ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรการกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมที ่2 พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน  ITA (ประชุม Online) 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ(ประชุม Online) 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานITA และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมที่สูง ในระดับเอ 

กิจกรรมที่ 5 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
โดยสามารเขา้ไปดูรายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/09/plananticoruption64sesact/ 
และรายผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนได้ที่ 
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/09/reportanticoruption6months/ 

 

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/14/preventive-sesact64/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/09/plananticoruption64sesact/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/09/reportanticoruption6months/
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ภาพกิจกรรม การประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) 
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ตัวอย่างสไลด์ ประกอบการประชุม 
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2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยดำเนินงานจัดการ
เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือดำเนินการจัดหา มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา  
 

2.1 ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และสามารถเข้าดูรายละเอียดการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารได้ที่ 
http://www.sesact.go.th/index.php/2020/07/15/honesty2564/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sesact.go.th/index.php/2020/07/15/honesty2564/
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2.2 การดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ประชุมทอขวัญ สพม.จบตร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

2. วิเคราะห์องค์กร โดยมีการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือ 

– ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) 
– ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
– ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks) 
– ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) 
– ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) 
– ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) 

3. กำหนดเกณ์การประเมิน (โอกาส / ผลกระทบ) 

4. พิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบการให้คะแนนความเสี่ยง 

5. พิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

และได้จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/12/riskmanagement2021/
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และได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564     

ที่ประชุมมีมติให้ กิจกรรมความเสี่ยงด้านที่ 6 ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational 
Risks)  ประเด็นที่อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตสูงมาก จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร็ว ตามรายงาน
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
ด้านล่างนี้  สามารถเข้าไปดูรายงานสรุปประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต สพม.จบตร ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดท้ี ่http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-anticoruption64/ 

 
 

 

 

  

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-anticoruption64/
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จากข้อสรุป กิจกรรมความเสี่ยงด้านที่ 6 ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)  

ประเด็นที่อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตสูงมาก จึงได้ดำเนินการประกาศ 

“ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” 

No Gift Policy 

งดรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และทุกโอกาส 
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ทั้งนี้ได้ประกาศให้ บุคลกรทางการศึกษาในสังกัดได้ และประชาชนไดร้ับทราบ  

ทางเว็บไซต์ สพม.จบตร http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-
anticoruption64/ 

 และ  Facebook  สพม.จบตร https://www.facebook.com/sesa17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-anticoruption64/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-anticoruption64/
https://www.facebook.com/sesa17
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2.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ได้ดำเนินปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่มีค่า
เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 85 และได้บูรณาการกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรีตราด เพ่ือให้สามารถสอดคล้องตามนโยบายการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

 
1.ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล: http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-
anticoruption64/  
 
2. การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพม.จบตร 
ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล: 
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/31/trainingtechertoadvance2564/ 
 
3.กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล: http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/23/kognongna64/ 
 
4.การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล: http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/12/riskmanagement2021/ 
 
5.กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ 
ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล: http://www.sesact.go.th/index.php/2020/12/21/um2651nh9851ii/ 
 
6. ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.จบตร 
ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล:  http://www.sesact.go.th/index.php/2020/07/15/honesty2564/ 
 

โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดท้ังหมดได้ที่(O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ) 
http://www.sesact.go.th/index.php/corporateculturesesact/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-anticoruption64/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/13/active-anticoruption64/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/31/trainingtechertoadvance2564/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/23/kognongna64/
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/07/12/riskmanagement2021/
http://www.sesact.go.th/index.php/2020/12/21/um2651nh9851ii/
http://www.sesact.go.th/index.php/2020/07/15/honesty2564/
http://www.sesact.go.th/index.php/corporateculturesesact/
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2.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีองค์ประกอบโดยสรุปดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
พันธกิจ :  

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้าประสงค์ : 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

แผนงานบูรณำการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตัวชี้วัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 
1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึด

มั่น ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 
2. ร้อยละของครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดได้จัดส่งแผนเพื่อขออนุมัติการ
ดำเนินงาน สามารถเข้าไปรายละเอียด ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูล: 
http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/09/plananticoruption64sesact/ 

  

 

  

http://www.sesact.go.th/index.php/2021/08/09/plananticoruption64sesact/
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2.5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 

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 
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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 
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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  
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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 
(สถานที่ 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 20 

 

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 21 

 

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 



หนา้ 22 

 

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.   
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3.จัดการดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพ่ือตรวจสอบและกลั้นกรองข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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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 ส4/หัวหน้า 

นางสาวกุลิสรา  ทองศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายณัชรัณ  ภู่ระหงษ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี 

นายสหชัย  บญุสิน  นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

 

 


