รายงานการกากับติดตาม
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน
1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

คานา
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้ว ยสาระส าคัญ คือ ส่ วนที่ 1 บทน า น าเสนอสภาพการณ์ ทุ จริต
คอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 นาเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ซาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญของโครงการ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้นทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
3. การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้กากับ ติดตาม และ
สรุปผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) มีผลการดาเนินงานตามเอกสาร
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เมษายน 2565

สารบัญ
หน้า
1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
2. เอกสารหลักฐานอ้างอิง

1
6

รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ลาดับ
1

2

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ความก้าวหน้า
ประมาณ
ของการดาเนินงานตามแผน
การจัดแผนปฏิบัติการ ไม่ใช้งบ จากการจัดทาแผนฯ มีการวิเคราะห์ผลการ
ป้องกันการทุจริต ของ ประมาณ ประเมินของปีที่ผ่านมา และมีการปรับปรุง
สานักงานเขตพื้นที่
ในจุดที่ต้องพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
การศึกษาประถมศึกษา
ประเมิน ทาให้ผลการประเมินอยู่ในระดับที่
ตราด ประจาปี
สูงขึ้น ผลการประเมินคุณธรรมและความ
งบประมาณ 2565
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน
๙๒.๕๖ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A
(ผ่าน)

ผู้รับผิดชอบ/
เอกสารอ้างอิง
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มกฎหมาย
และคดี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริต ของ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ตราด ประจาปี
งบประมาณ
2565

สร้างความตระหนักรู้
ไม่ใช้งบ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอานวยการ
จิตคารวะ ปลูกฝังความ ประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้น
ตราดทุกท่านทากิจกรรมร่วมกันทุกเข้าวัน
จดหมายข่าว
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
จันทร์ เริม่ ต้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.
ภาพกิจกรรม
2565 เรื่อยมา และทากิจกรรมนี้ทุกครั้งที่
มีการประชุมหรืออบรม เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี ปลูกฝังความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
กระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. เคารพธงชาติ
2. สวดมนต์ไหว้พระ
3. กล่าวคาปฏิญาณเขตสุจริต
๔. ร้องเพลงสดุดีจอมราชา
๕. ร้องเพลงจาขึ้นใจ
๖. แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
๗. แจ้งข้อราชการประจาสัปดาห์
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
งบ
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ/
ประมาณ
ของการดาเนินงานตามแผน
เอกสารอ้างอิง
3 การสร้างความ
ไม่ใช้งบ กลุ่ ม กฎหมายและคดี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ กลุ่มกฎหมาย

ตระหนักรู้ เข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย
เสริมสร้างแนวทาง
ปฏิบัติราชการที่ดี
สู่สถานศึกษา

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม

ประมาณ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด ถ่ า ยทอด และคดี
ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย แนวทางการ ภาพถ่าย
ปฏิ บั ติ ราชการที่ ดี ผ่ านรายการพฤหั ส เช้ า กิจกรรม
ก้ า วไปด้ ว ยกั น ...เกี๊ ย ะ โครงการของกลุ่ ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ในรายการมี
ช่วงเวลาให้กลุ่มกฎหมายและคดี ได้พบปะ
ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและข้าราชการครูใน
สังกัด เพื่อถ่ายทอดสาระวิชาการ ระเบียบ/
กฎหมาย อุทาหรณ์ และแนวทางการปฏิบัติ
ราชการที่ ดี อธิบ ายข้ อ กฎหมายตามข่ าว
เหตุการณ์เกี่ยวกับครูและเด็กที่ปรากฏตาม
ข่ า ว แ ล ะ สื่ อ Social Media ใ ห้ แ ก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สั ง กั ด ได้ รั บ ฟั ง ใน รายการฯ ที มงาน
ประกอบด้ว ย ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขต
รองผู้อานวยการสานักงานเขต ผู้อานวยการ
กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ICT
ลงพื้นที่โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ละ ๑ โรงเรียน รวม ๑๑ ศูนย์ ๑๐ โรงเรียน
อาศั ย โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการกระจาย
สัญ ญาณการถ่ายทอดไปยังทุกโรงเรียนใน
สั งกั ด ให้ ทุ ก โรงเรี ย นเห็ น บริ บ ทแวดล้ อ ม
ของโรงเรีย นต้ น ทางสั ญ ญาณสด รายการ
พฤหัสเช้าก้าวไปด้วยกัน...เกี๊ยะ เริ่มรายการ
ตั้งแต่วันพฤหั สบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2565
ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นคลองศอก ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษาเขาสมิง ๑ และไปสิ้นสุดรายการ
ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นคลองใหญ่ ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษาแหลมงอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗
เมษายน 2565

งบ
ประมาณ

ความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามแผน

ผู้รับผิดชอบ/
เอกสารอ้างอิง

4

โครงการพัฒนาวินัย
คุณธรรม จริยธรรมฯ
ต่อต้านการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

10,800 ไตรมาสที่ 1 -2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ยั งไม่ ได้ จั ด อบรมถ่ า ยทอดความรู้ สู่
ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
แต่ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมโครงการ
ดังนี้
1.คณะผู้บริหารสานักงานเขต ลงมติให้
บ รรจุ โ ครงการพั ฒ น าวิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมฯ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2565 สู่ แ ผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
๒.ผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าเสนอโครงการและ
ได้รับการอนุมัติโครงการจาก ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด
๓. ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขต แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการจัดอบรมโครงการ
พัฒ นาวินัย คุณ ธรรม จริยธรรมฯ ต่อต้าน
การทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๔. ติดต่อสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
ตราด เพื่อขอวิทยากร วิทยากรแจ้งพร้อม
เข้าเป็นวิทยากร วันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๕ จึงทาให้โครงการฯ ต้องจัดใน
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มกฎหมาย
และคดี
1.แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. เอกสาร
โครงการอบรม
3. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
4.หนังสือตอบ
รับการเป็น
วิทยากร
หนังสือ
สานักงาน
ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดตราดที่
ปช 0040(ตร)/
0193 ลงวันที่
11 พฤษภาคม
2565

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม

5

กิจกรรมพัฒนาองค์กร
(O.d) การพัฒนาการ
ทางานเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภาพ

งบ
ประมาณ
75,000

ความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามแผน

ผู้รับผิดชอบ/
เอกสารอ้างอิง

ไตรมาสที่ 1 -2 ปี ง บประมาณ พ.ศ. กลุม่ อานวยการ
๒๕๖๕ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาตราด ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรม ภาพถ่ายการ
พัฒนาองค์กร (O.d) การพัฒ นาการทางาน ประชุมปรึกษา
เป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ แต่ได้มีการเตรียม
ความพร้ อ มรองรั บ การด าเนิ น กิ จ กรรม
ดังกล่าว ดังนี้
1.ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด อนุ มั ติ ใ ห้
ด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาองค์ ก ร (O.d) การ
พัฒนาการทางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ
๒.ที ม บริ ห ารส านั ก งานเขต ประชุ ม
ปรึก ษา ร่ว มวางแผนก าหนดวั น เวลาและ
สถานที่ และรายละเอียดของกิจกรรม

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม

6

กิจกรรมการประชุม
ชี้แจง สร้างความรู้
ความเข้าใจและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการประเมิน ITA
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

งบ
ประมาณ

ความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามแผน

ผู้รับผิดชอบ/
เอกสารอ้างอิง

25,000

ไตรมาสที่ 1 -2 ปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด ยังไม่ได้จัด กิจกรรมการ
ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจและ
มอบหมายผู้ รับผิดชอบในการประเมิน ITA
ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา แต่ ได้ มี
การเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การด าเนิ น
กิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาคู่มือ ITA
2022

กลุม่ อานวยการ
ภาพถ่ายคาสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ITA Online

๒.จัดเตรียมร่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ภาพกิจกรรม การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ ระเบียบกฎหมาย เสริมสร้างแนวทาง
ปฏิบัติราชการที่ดีสู่สถานศึกษา
ช่วง เกร็ดความรู้กฎหมาย 5 นาที ในรายการพฤหัสเช้าก้าวไปด้วยกัน... เกี๊ยะ
สถานี ๒ โรงเรียนวัดวัง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่นาตราด วันที่ 10 ก.พ.65

