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คำนำ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเน ินการภายใต ้โครงการเสร ิมสร ้างค ุณธรรม จร ิยธรรม และธรรมาภ ิบาล 
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมา
การป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online 
: ITA Online) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

 ขอขอบพระคุณกลุ่ม/หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดบัที่ 
110 ของโลก จากจำนวนทั ้งหมด 180 ประเทศทั ่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจร ิตคอร์ร ัปชัน  
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม 
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม  
การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู ้ในทุกช่วงวัยตั ้งแต่ปฐมวัย มุ ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่ านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา
ต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลกูฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดูแลสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดจันทบุรี  

และจังหวัดตราดจำนวน 39 โรงเรียน ได้แก่ 

จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 23 โรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน ช่ือโรงเรียน 
1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี 13.โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 
2.โรงเรียนบางกะจะ 14.โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก 
3.โรงเรียนศรียานสุรณ ์ 15.โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 

4.โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์ 16.โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 
5.โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวสัดิ์ราษฎร์นุกูล” 17.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

6.โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกมิ 18.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
7.โรงเรียนศรีรตัน์ราษฎร์นุเคราะห์ 19.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม“อาทรสังขะวัฒนะ ๔อุปถมัภ์” 

8.โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 20.โรงเรียนสอยดาววิทยา 
9.โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 21.โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 
10.โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 22.โรงเรียนคิชฌกฏูวิทยา 
11.โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 23.โรงเรียนคลองพลูวิทยา 
12.โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  

ตาราง รายชื่อโรงเรียนในจังหวัด จันทบุรี 

จังหวัดตราด จำนวน 16 โรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน ช่ือโรงเรียน 

1. โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 11.โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 
2.โรงเรียนตราษตระการคุณ 12.โรงเรียนประณีตวิทยาคม 

3.โรงเรียนสตรีประเสริฐศลิป ์ 13.โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 
4.โรงเรียนตราดสรรเสรญิวิทยาคม 14.โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 

5.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 15.โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 
6.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 16.โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 
7.โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร  

8.โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม  
9.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  

10.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจริวงศ์อุปถัมภ์”  

ตาราง รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตราด 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลและแนวทางการพัฒนาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้ดีขึ้น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้คะแนน 94.78 อยู่ในระดับ  A 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้จัดการประชุมวางแผนพัฒนาและยกระดับ
การทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและเสริมสร้างมาตรการกลไกบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร 

โดยนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มาวิเคราะห์ในประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดนเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพันาให้ดีขึ้น เพ่ือยกระดับ
และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดได้คะแนน 94.78 อยู่ในระดับ  A  โดยแบ่งเป็น 
1) คะแนนตัวชี้วัดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   IIT 29.08  คะแนน 
2) คะแนนตัวชี้วัดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 26.72 คะแนน 
3) คะแนนตัวชี้วัดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ           OIT 38.98 คะแนน 
แยกเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ ตัวชี้วัด 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.54 AA ผ่าน IIT  29.08 
 2 การใช้งบประมาณ 94.29 A ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 98.19 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.23 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.34 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 92.31 A ผ่าน EIT  26.72 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.58 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 86.31 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 94.92 A ผ่าน OIT 38.98 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

 
โดยมีตัวชี้วัดที.่ 10)การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 8) การปรับปรุงระบบการทำงานได้ 86.31 

คะแนน 
ถึงแม้ว่าคะแนนรายตัวชี้วัดทั้ง 10 ข้อ มีค่าคะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 85 คะแนน แต่ก็ยังต้องพัฒนา

และยกระดับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 
ตัวช้ีวัดที่ 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งได้ 86.31 คะแนน โดยมีแนวทางการปรับปรุงระบบการ

ทำงานดังนี้  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
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ตัวช้ีวัดที่ 8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน  
เป็นส่วนหนึ่งจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT : ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ

ประเด็นการประเมินในข้อที่  E11- E15 ได้แก่ 
ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 

มากน้อยเพียงใด 
ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 

มากน้อยเพียงใด 
ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน

ร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มาก

น้อยเพียงใด 
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ประเด็นทีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 

มากน้อยเพียงใด 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสถานที่ให้บริการต่างๆ ติดต่อ สอบถามข้อมูล แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู ข้าราชการบำนาญ หรือบุคลากรที่บรรจุใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บริการควรต้อนรับ
ด้วยความยิ้มแย้ม มีน้ำใจ เต็มใจให้บริการ วาจาสุภาพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ในประเด็นข้อ E11จึง
ถือว่ามีจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะเป็นถือว่าเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร  ที่ผู้รับบริการสามารถสัมผัสได้
โดยตรง   

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน 
ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
จากการประชุมดังกล่าวในประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินได้แก่ ข้อ E13 

มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
ได้วางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือผู้ที่มาติดต่อ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลา ซึ่งในท่ีประชุมมีมติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการขอ ก.พ.7 ออนไลน์ โดยกำหนด
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ครแูจ้งความประสงค์ ขอรับ  ก.พ.7 โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็นผ่านทางระบบหน้าเว็บไซต์  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยทางผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า และนัดหมาย

คุณครมูารับ ก.พ.7  
3. เมื่อคุณครูมารับ ก.พ.7 ทำการตรวจสอบเอกสารและรับ ก.พ.7 กลับไป 
โดยระบบดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาช่วยลดขั้ นตอนการยื่นเอกสาร ทำให้คุณครู

สามารถเดินทางมาขอรับ ก.พ.7 ได้เพียงครั้งเดียวและไม่ต้องเสียเวลารอการอนุมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในพ้ืนที่
ห่างไกล และพ้ืนที่เกาะแก่งต่างๆ ได้รับความสะดวก 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

ถึงแม้ว่าคะแนนรายตัวชี้วัดทั้ง10 ข้อของสำนักงานเขตพื้นรที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีค่า
คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 85 คะแนน แต่ยังคงต้องพัฒนาและยกระดับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 

ตัวช้ีวัดที่ 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งได้  86.31 . คะแนน ให้มีคะแนนที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีแนว
ทางการปรับปรุงระบบการทำงานดังนี้   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  
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โดยนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในตัวช้ีวัดที่ 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งได้  
86.31 คะแนน ในประเด็นดังนี้ 

1.ข้อประเด็นทีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ 
ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 
สาเหตุ จากการประชุมการวางแผนพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสและเสริมสร้างมาตรการกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต สรุปประเด็นดังนี้ 
1.กลุ่ม/หน่วยที่ให้บริการ มีการต้อนรับหรือให้บริการที่ไม่สุภาพ  
2.ครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มารับบริการ ไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ 
3.การตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น ไม่มีความรู้ในข้อคำถาม 
4.การบริการใช้เวลานาน  
5.การจัดสถานที่ไม่สะดวกต่อการให้บริการ 

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.การดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดและรวบรวมข้อมูลการตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจฯ และแจ้งต่อกลุ่ม/หน่วยที่
ให้บริการเพื่อทำการปรับปรุงการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง 

2.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยจัดส่งข้อมูลถึง E-mail ของผอ.กลุ่ม
ที่ให้บริการ 

3.ดำเนินการโครงการประชุมสร้างความรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

แนวทางการติดตามการปฏิบัติและรายงานผล 
1.มีการรายงานสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  
2.มีรายงานการแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยจัดส่งข้อมูลถึง E-mail ของผอ.กลุ่ม 

ที่ให้บริการ หากมีผู้แจ้งต้องดำเนินการจัดส่งทันท ี
3.มีการรายงานผลการดำเนินโครงการการประชุมสร้างความรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.ข้อประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน 
ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
สาเหตุ จากการประชุมการวางแผนพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสและเสริมสร้างมาตรการกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต สรุปประเด็นดังนี้ 
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ขาดการปรับปรุงระบบให้บริการงานที่มีความ

ทันสมัย ลดขั้นตอนและเวลาการดำเนินงาน 
2. ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนะนำการใช้งาน การสร้างความรู้ความเข้าใต ขั้นตอนการทำงาน

ของระบบงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
จากประชุมการวางแผนพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสและเสริมสร้างมาตรการกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
พัฒนาระบบการขอ ก.พ.7 ออนไลน์  โดยระบบดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาช่วยลดขั้นตอนการ
ยื่นเอกสาร ทำให้คุณครูสามารถเดินทางมาขอรับ ก.พ.7 ได้เพียงครั้งเดียว โดยทีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. ครูแจ้งความประสงค์ ขอรับ ก.พ.7 โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็นผ่านทางระบบหน้าเว็บไซต์  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยกลุ่มบุคคลจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า และ

นัดหมายคุณครูมารับ ก.พ.7  
3. เมื่อคุณครูมารับ ก.พ.7 ทำการตรวจสอบเอกสารและรับ ก.พ.7 กลับไป 
4. ประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กล่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
แนวทางการติดตามการปฏิบัติและรายงานผล 
1.จัดทำรายงานการสรุปข้อมูลการใช้งานระบบการขอ ก.พ.7 ออนไลน์ ทุกเดือน 
2.จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินความพึงใจในการใช้บริการระบบ ทุกเดือน 
3.จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้ 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ในตัวชี้วัดที่ 8) การปรับปรุง
ระบบการ ในประเด็นดังนี้ 

1.ข้อประเด็นทีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ 
ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
1.1 ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   
ผ่านทาง google form ดังนี้  
https://forms.gle/UhG9dgsEiRgvgfKV7 
 
 
 
 
 
 
QR Code  แบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างแบบสำรวจ  
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การประชาสัมพันธ์นำ QR Code ให้ผู้รับบริการได้ประเมินบริเวณประตูทางเข้ากลุ่ม/หน่วย  
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจฯ และแจ้งต่อกลุ่ม/
หน่วยที่ให้บริการเพื่อทำการปรับปรุงการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง  เนื่องจากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว
เริ่มต้นหลังจากการประชุมวางแผนพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสและเสริมสร้างมาตรการกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565  ขณะ
รายงานยังไม่ถึงเวลารายงาน แต่ได้ใช้รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อทราบแล้ว เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการในขณะนี้ โดยสามารถเข้าไปอ่านแบบรายงานดังกล่าสได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1xINdfkbH_CM8Y1J__Kf6r4xkPlJ9QcBw/view?usp=sharing หรือ  QR-
cod ในตามภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1xINdfkbH_CM8Y1J__Kf6r4xkPlJ9QcBw/view?usp=sharing%20หรือ
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1.2.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดได้จัดทำช่องการการแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการ

ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยจัดส่งข้อมูลถึง ของผอ.กลุ่ม/หน่วย  รับทราบข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียนณ ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มี

การแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการเข้ามา  

โดยได้ทำลิงค์การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.sesact.go.th 

 

 

 

 

หรือลิงค์ นี้ http://www.sesact.go.th/index.php/2022/07/09/channelservice65/ 
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1.3  การดำเนินโครงการประชุมสร้างความรับรู้ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินโครงการประชุมสร้างความรับรู้ของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให่ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียมีบทบาทในภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารและการจัดการศึกษา การให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่  
3. สร้างเครือข่ายระหว่างภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คร ู
2. ข้าราชการบำนาญ 
3. บุคลากรทางการศึกษาท่ีเคยมาใช้บริการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ กรกฎาคม  -กันยายน 2565 

โครงการประชุมสร้างความรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด   ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ  ซึ่งโครงการประชุมสร้างความรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นงบดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ซึ่งจะใช้เป็นตัวชี้วัดใน
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วย 
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โครงการประชุมสร้างความรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด  ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ   
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2.ข้อประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน 
ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
มีการดำเนินการปฏิบัติงานดังนี้ 
การพัฒนาระบบการขอ ก.พ.7 ออนไลน์  โดยระบบดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาช่วย

ลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร ไม่เสียเวลา รวดเร็ว 
เข้าสู่ระบบโดยทางหน้าเว็บไซต์  Error! Hyperlink reference not valid.ที่เมนู  E-service  และเลือก

ระบบขอคัดสำเนา ก.พ. 7  ก.ค.ศ. 16 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเข้าใช้งานระบบ 

โดยหลังจากผู้บริหาร คุณครู เข้าใช้บริการ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมเอกสาร  

ก.พ. 7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ครบสมบูรณ์ หลังจากนั้น จึงติดต่อกับครูเพื่อมารับเอกสาร ก.พ. 7 
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2. การดำเนนิการจดัทำมาตรการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและพระพฤติมิชอบ 
นโยบาย “งดรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในชว่งเทศกาลและทุกโอกาส No Gift Policy 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้จัดทำมาตรการเพ่ือจัดทำความเสี่ยงการบริหารงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   มติที่ประชุม เลือกประเด็นที่อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่โอกาสเกิดมากท่ีสุด คือความ
เสี่ยงด้านที่ 6 ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)  จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร็ว 

ซ่ึงในที่ประชุม ได้นำนโยบาย “งดรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส 
No Gift Policy” มาจัดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
มีการดำเนินการปฏิบัติงานดังนี้ 
1.จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธให้สาธารณชนรับทราบ ทางเว็บไซตแ์ละทางสื่อโซเซียลมิเดียของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

2. นำประกาศ นโยบาย “งดรับและใหข้องขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในชว่งเทศกาลและทกุโอกาส 

No Gift Policy”โดยผู้บริหาร ประชาสัมพนัธ์ บน www.youtube.com 

3.ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบและถือปฎิบัตอิย่างเคร่งครัด 

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันตดิไว้บริเวณรอบสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=cNqTvZdPiDs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ผลการดำเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 ปรับปรุง ตัวชี้วัดที ่8) การปรับปรุงระบบการ  ประเด็นข้อ E11 เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการให้ดีขึ้น 

มาตรการแนวทาง วิธีดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน หมายเหตุ 

1.ดำเนินการจัดทำแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1. ดำเนินการจัดทำแบบประเมนิผล
ความพึงพอใจการให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   
รูปแบบขอบ google form 
2.รวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูล
การตอบแบบประเมินผลความพึง
พอใจฯ และแจ้งต่อกลุ่ม/หน่วยที่
ให้บริการเพื่อทำการปรับปรุงการ
ให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง 

กลุ่มอำนวยการ มีแบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราด ผู้รับบริการ สามารถประเมินได้ หลังจาก
การรับบริการทันที ผ่าน QR -code ที่ติดตั้งไว ้ใน
ทุกกลุ่ม/หน่วย  

ดำเนินการเสรจ็แลว้ 

2.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการให้บริการผ่านหน้า
เว็บไซต์ 

1. ดำเนินการจัดทำช่องทางแจง้เรื่อง
ร้องเรียนการใหบ้ริการผา่นหนา้
เว็บไซต์  
2.รับเรื่องร้องเรียน และส่งต่อให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มอำนวยการ มีแบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราด อยู่บนเวบ็ไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่  
www.sesact.ac.th 

ดำเนินการเสรจ็แลว้ 

3.ดำเนินการโครงการประชุม
สร้างความรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้

1. เสนอโครงการฯ กลุ่มอำนวยการ  -อยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการ กำหนดการดำเนิน
โครงการ ระหว่าง เดือน
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1.2 ตวัชีว้ัดที่ 8) การปรบัปรุงระบบการ ประเดน็ข้อ E13 หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

มาตรการแนวทาง วิธีดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน หมายเหตุ 

1การดำเนินการจัดทำมาตรการ
เพ่ือจัดทำความเสี่ยงการทุจริต
และพระพฤติมิชอบ 

1.พัฒนาระบบการขอ ก.พ.7 ออนไลน์   
2. ทดสอบใช้งานระบบ 
3. ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

มี การพัฒนาระบบการขอ ก.พ.7 ออนไลน์ อยู่
ทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด    

ดำเนินการเสรจ็แลว้ 

 
 

 
 

  

มาตรการแนวทาง วิธีดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน หมายเหตุ 

ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราด 

2.จัดตั้งคณะกรรมการดำเนนิ
โครงการฯ 
3. ดำเนินโครงการ  
4.รายงานผลการดำเนินงาน 

กรกฏาคม  -กันยายน  
2565  โดยใช้งบ
ดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2. การดำเนนิการจดัทำมาตรการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและพระพฤติมิชอบ 
มาตรการแนวทาง วิธีดำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน หมายเหตุ 

การดำเนินการจัดทำมาตรการ
เพ่ือจัดทำความเสี่ยงการทุจริต
และพระพฤติมิชอบ 
นโยบาย “งดรับและให้ของขวัญ
หรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วง
เทศกาลและทุกโอกาส No Gift 
Policy 

1.จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธให้
สาธารณชนรับทราบ ทางเว็บไซต์และ
ทางสื่อโซเซียลมิเดียของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. นำประกาศ นโยบาย “งดรับและ
ให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส No Gift 
Policy”โดยผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ 
บน www.youtube.com 
3.ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด
รับทราบและถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 
4.จัดทำป้ายประชาสัมพันติดไว้บริเวณ
รอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มกฏหมาย
และคดี  
กลุ่มอำนวยการ 

1. มี นโยบาย “งดรับและให้ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและทุก
โอกาส No Gift Policy”โดยผู้บริหาร 

2.โรงเรียนในสังกัดรับทราบและถือปฎิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

3.ภาพลักษณ์ขององค์กร ดีขึ้น ผู้ที่มาติดต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารู้สึกชื่นชมกับ
นโยบายนี้ 

ดำเนินการเสรจ็แลว้ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

1.การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจรติ 

และกำหนด
นโยบาย
คุณธรรมและ 

ความโปร่งใสใน
การด่าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความ สำเร็จ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัต ิ

ร้อยละ
100 ของ
บุคลากร
ทราบ
ประกาศ
เจตนารม
ณ์
บริหารงา
นด้วย
ความ
ซื่อสัตย์
สุจรติ 

 

มีนาคม - 
มิถุนายน 
2565 

0 0 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดได้
ดำเนินการดังนี ้

๑. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย ความซื่อสัตยส์ุจรติ 
และประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราด  

๒. ประกาศเรื่องการงดรับและใหข้องขวัญในเทศกาลหรือ
โอกาสอื่นใด (No Gift Policy)  

โดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด  

ซึ่งดำเนินการดังนี้เป็นผูล้งนาม ในประกาศดังกล่าว และ
จัดทำ วีดีโอเพื่อเผยแพร่ ในช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด www.sesact.ac.th และทาง 
www.youtube.com  

๑.ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด https://youtu.be/ANOG-9r4M2Q 

๒. ประกาศเรื่องการงดรับและใหข้องขวัญในเทศกาลหรือ
โอกาสอื่นใด (No Gift Policy) https://youtu.be/cNqTvZdPiDs 

   

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/ANOG-9r4M2Q
https://youtu.be/cNqTvZdPiDs
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งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

2 กิจกรรม
ประชุมวางแผน
พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทำงานให้
สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
และเสรมิสร้าง
มาตรการกลไก
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

การประเมิน
คุณธรรม 

และความ
โปร่งใสของ 

สำนักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา 
(ITA) 

คะแนน 
85 
คะแนน 

มีนาคม - 
มิถุนายน 
2565 

4,500.- 4,500.- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
ดำเนิน กิจกรรมประชุมวางแผนพฒันาและยกระดับการทำงานให้
สอดคล้องกับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส และ
เสรมิสร้างมาตรการกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประกอบด้วย เนื้อหาในการประชุมดังนี ้

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒. วางแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบรุี ตราด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

๓. การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจรติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการดำเนิน กิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาและ
ยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกบัการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส และเสริมสร้างมาตรการกลไกการบริหารจัดการความเสีย่ง
การทุจริต 

๑.ได้จัดทำรายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวางแผน
ยกระดับการประเมินดังกล่าว 

๒.ได้จัดทำแผนปฏิบตัิแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปี

   
(เดือน มิ.ย. 

65) 
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งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบหมายผูร้ับผดิชอบ และกำหนด
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 

๓.ได้จัดทำรายงานดำเนินการจดัการบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผนกำหมด
มาตรการและผูร้ับผดิชอบ 

3.กิจกรรมศึกษา
แลกเปลีย่น
เรียนรูจ้าก
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่
มีผลการ
ประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
ระดับ เอ ขึ้นไป    

บุคลากรมี
ความตระหนัก
รู้ในการ
ต่อต้าน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ 

ร้อยละ80 
ของ
บุคลากร
เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีนาคม - 
มิถุนายน 
2565 

95,500 71,510 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้
ดำเนินกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีมีผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรมในระดับ เอ ข้ึนไป 

ได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันท่ีวันท่ี ๒๒ -๒๓  
มิถุนายน  ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมดงันี้ 

วันพุธท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบรุี เขต ๑ 

และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรยีนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆเกีย่วกับการดำเนินงานเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 
๑ ท่ีมีผลการดำเนิน อยู่ในระดับ AA  อยู่ในระดับ 7 ของ สพท.ทั้ง
ประเทศ ซึ่งมีประโยชน์มากในการพัฒนา การดำเนินงานใน
ภาพรวมของ  ITA  Online ทั้งการดำเนินงานของตอบแบบการ

   
(เดือน มิ.ย. 

65) 
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งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

รับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT  ,การตอบแบบการรับรูผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก  EIT  และการดำเนินแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT 

ในส่วนการเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่ง
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรยีนรูป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กองทัพเรือ  ให้ศึกษาเรียนรู้เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชดำริคิดค้นขึ้น และ
สามารถปฏิบัตไิด้จริง และบคุลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้และให้
ความรู้ ท่ีเข้าใจอย่างง่ายๆ 

4.กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 

กระตุ้นให ้

ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการ
ต่อต้าน 

การทุจริต 

จำนวน
รูปแบบ 
การ
ประชาสมัพัน
ธ์ 
ในด้านการ
ต่อต้านการ 
ทุจริต เพื่อ
สร้างการรับรู ้

จัดทำสื่อ
รูปแบบ
ต่างๆ ป้าย
ไวนิล 
แผ่นพับ 
แผ่นโลโก้ 
ที่เกี่ยงข้อง
กับ
โครงการ 

มี.ค.-ก.ย. 
2565 

- - สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
ได้ดำเนินงานจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้สาธารณชนได้รบัรู้
รับทราบ ประกาศเรื่อง  เจตจำนงสุจรติในการบรหิารงานสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดสู่การสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส และประกาศเรือ่ง  การงดรับและให้ของขวัญใน
เทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) โดยจดัวีดีโอประกาศ
ดังกล่าวลงบนเว็บไซตส์ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ  
www.youtube.com ได้แก่ https://youtu.be/ANOG-9r4M2Q 
และhttps://youtu.be/cNqTvZdPiDs  

    อีกทั้งนำประกาศและวีดีโอดังกล่าวไว้ในบน  www.facebook 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

   

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/ANOG-9r4M2Q
https://youtu.be/cNqTvZdPiDs
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งาน/กิจกรรม/ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง  ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แล้ว 

   จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการงดรับและให้
ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) .ให้โรงเรียน
ได้ ดาวน์โหลดไปประชาสมัพันธ์ให้บุลากรในโรงเรยีนไดร้ับรู้
รับทราบ 

สรุปยอดรวม 100,000 76,010     



 

ภาพกิจกรรมการประชุมการวางแผนพัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสและเสริมสร้างมาตรการกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต 

ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประชาสัมพันธ์  
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

1. นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

2. นายพิทยุตม ์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
3. นางสาวบุณยกลุ  หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
4. นายณัฐกรณ์  สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
5. นายสุเมธ  บรรเทาวงษ์   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ 

กลุ่มอำนวยการ 

1. นางสาวพรทิพย์  พ่ึงฝั่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ            

2. นายชัยสิทธิ  เนรมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  

3. นางสาวภคญาณิน  นิลสระคู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

4. นางสุนันทา จิตต์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน         

5. นายสุรสิทธิ์  รัตนนิกร พนักงานธุรการ ส๔/หัวหน้า 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายณชัรณั  ภู่ระหงษ ์ นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบติัราชการแทนผูอ้  านวยกลุ่มกฎหมายและคดี 

 


