
 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 

ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 



หนา้ ข 

 

  



หนา้ ค 

 

คำนำ 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 

การดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการนํารายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

มาวิเคราะห์การดําเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาประเด็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนให้ดียิ่งขึ้น 

โดยกําหนดเป็นประเด็นแนวทางนําสู่การปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไป  ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอด

การทุจริตในหน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) โดยนําผลการวิเคราะห์มากําหนดมาตรการดําเนินงานเพื่อ  ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความรว่มมือในการดำเนนิงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน

การดำเนินการปลูกฝงัวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผล

สำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 
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หนา้ 1 

 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศ

ไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะ

ก้าวเข้าสู่ความทนัสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ 

เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนา

ประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา

สำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก

และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน

หนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพล  

ต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ

แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู ้หรือด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที ่ตัวข้าราชการ 

ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

รายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้

ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการ ที่มี

คุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 

ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน  

ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน

ลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 



หนา้ 2 

 

(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มี

มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วม

ต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม

เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ

เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถ

ป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 

ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบ

และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื ่อต้านทุจริต พร้อมทั ้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 

Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา

ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด

ปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื ่องการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี

ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 

6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12  ได้จัดทำขึ้ นบนพื้นฐาน 

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย 

การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั ้งการปร ับโครงสร ้างประเทศไทยไปสู่  

ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็น

รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี อีกด้วย  

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา  

ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความสำคัญ  

ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียน

สุจริตต้นแบบ จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียน

สุจริตเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน  

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการนำเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้ านการสรา้ง

เครือข่าย  

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
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การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์

ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบ

ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึง

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ . 

2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดูแลสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดจันทบุรี และ

จังหวัดตราดจำนวน 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 
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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  
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการ

ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงานจนประสบ ความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม

การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดย

มีแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว

ในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี

ประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดย

ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 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 
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  นั้น  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ

การยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละ

แหล่งข้อมูลที่องค์กร ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการ

รับรู้การทุจริต ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การ

ประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ เครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับคุณธรรม 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) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

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

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

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

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
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 
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการ เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด 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 
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การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จันทบุรี  ตราด  เป็นรายตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วดัที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี
คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิด ความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง การ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

9.การเปิดเผยข้อมูล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง 
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจำนงสุจริต ของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ 
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนา ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  โดยกำหนดมาตรการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น   
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 

การดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมพัฒนา

มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) ในวันจันทร์ที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุมปันสุข สพม. จบตร  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. พัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85  

3. จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่ง

สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ 

โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาวิเคราะห์ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้คะแนน 78.77 อยู่ในระดับ  B 
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โดยมีตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่  8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน(ผลการวิเคราะห์จากสพฐ.) 

สพท. จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุง พัฒนา การ

ดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง การดำเนินงานให้มีความ

โปร่งใสมากข้ึน  

ความเห็นในที่ในการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

(ประชุม Online) สพม.จบตร ตัวช้ีวัดที่ 8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนมาจาก การตอบ

คำถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในประเด็นการประเมินข้อที่  E11- E15  

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน

ร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มาก

น้อยเพียงใด 
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สาเหตุ อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ประ

โยขน์จาก บริการด้านเทคโนโลยี ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดให้บริการ น้อยเกินไป ทำให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  
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แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปธรรม ในตัวช้ีวัดที่ 8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 

1. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจให้ผู้รับบริการให้ทั่วถึง เพื่อ

ปรับปรังการให้บริการทั้ง 4 ด้าน 

• ผลการให้บริการจะถูกส่งตรงมายัง ผอ.กลุ่ม/ผู้บริหาร 

 2. ให้ความรู้และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้บริการE-service   

• จัดทำคู่มือการใช้บริการ E-Service ในเว็บไซต์/เอกสารโบรชัวร์ตามกลุ่ม/หน่วย 

• ส่งเสริมการใช้โดยผ่านการแนะนำต่างตามโอกาสต่างๆ เช่นการประชุม การตรวจเยี่ยม 

• จัดประชุมออนไลน์ การส่งเสริมการใช้งานบริการ  E-service ให้ทางโรงเรียน  
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ตัวช้ีวัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล(ผลการวิเคราะห์จากสพฐ.) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ความเห็นในที่ในการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน 

ITA (ประชุม Online) สพม.จบตร ตัวชี้วัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนการประเมินที่ได้ค่าต่ำกว่า  85  

คะแนน คือ ข้อ  9.3 การบริการงานการเงิน และข้อ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

 

 

ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ ข้อ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ประกอบด้วย   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  
O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

การจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี 

    และข้อ 9.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย   

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
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วิเคราะห์สาเหตุ  อาจเกิดจากการการรวบรวมเอกสารเพ่ือใช้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ที่เก่ียวข้องกับ ในตัวช้ีวัด ที่ 9.3 

การบริหารเงินงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร  ไม่ครบถ้วน และขาดความ

เข้าใจในการจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน  
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แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดอย่าง

เป็นรูปธรรม ในตัวช้ีวัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล 

1. แต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. มีการจัดทำตารางแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามข้อกำหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 10. แนวทางการป้องกันการทุจริต(ผลการวิเคราะห์จากสพฐ.) 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง 
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจำนงสุจริต ของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ 
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนา ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  โดยกำหนดมาตรการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

ความเห็นในที่ในการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA (ประชุม Online) สพม.จบตร ตัวช้ีวัดที่ 10 .แนวทางการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนการประเมินที่ได้
ค่าต่ำกว่า  85  คะแนน คือ ข้อ  10.1 การดำเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต และข้อ 10.2  มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต  ซึ่งเป็นผลการประเมินตั้งแต่  O34 -O42  
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โดยมีประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   ได้  0 

คะแนนซึ่งประกอบด้วยข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และO43การ

ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 วิเคราะห์สาเหตุ  กิจกรรมในแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่

สอดคล้องกับตัวชี้วัด และยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมหรือไม่มีกิจกรรมตามที่ตามที่ตัวชี้วัดกำหนด 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปธรรม ในตัวช้ีวัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล 
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1. ดำเนินงานกิจกรรมในแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามที่ สพฐ.ให้คำแนะนำและวิเคราะห์  

o จัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง สอดคล้องหรือสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

o ดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง

เพ่ือการป้องกันการทจุริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

o วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวช้ีวัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา ให้ดีขึ้น แนว

ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

o ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.  แต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ดำเนินงานจัดการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีผนวกเข้ากับการจัดการความเสี่ยงใน

แต่ด้านของของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เพื่อดำเนินการจัดหามาตรการในการ

ป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 4 
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต พื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

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

ขั้นตอนดำเนินงาน  

1.1 ให้กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคดี รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมและ
รายงานผลการประชุม 

1.2 นำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.3 ทบทวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องในสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา ว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ หรือไม่ ถ้าบูรณาการได้ให้จัดการดำเนินการควบคู่กับไป 

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม อำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคดี 

  

2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยดำเนินงานจัดการ
เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือดำเนินการจัดหา มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา  

ขั้นตอนดำเนินงาน  
2.1 ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
2.2 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
2.3 ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จากกิจกรรมต่างๆ 
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2.4 ดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) 

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม อำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

3. จัดตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือตรวจสอบและกลั้นกรองข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขั้นตอนดำเนินงาน  

3.1 แบ่งข้อมูลตัวชี้วัดออกเป็นหัวข้อตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2  จัดทำรายชื่อรายคณะทำงานที่รับชอบในแต่ละตัวชี้วัด 
3.3 อธิบายข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนด ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคดี (ในการจัดทำคำสั่ง) 
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ภาพกิจกรรม การประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ประชุม Online) 

 

 

 

 

 



หนา้ 31 

 

 

 

ตัวอย่างสไลด์ ประกอบการประชุม 

 

 

 

  
 

 

 



หนา้ 32 

 

 

 

 

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 

นางสาวกุลสิรา  ทองศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายณัชรัณ  ภู่ระหงษ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี 

นายสหชัย  บุญสิน  นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

 

 


