
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราด 
 

   

 

                                                                                                        



 

 

ค าน า 

 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕ 

มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ

ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นส่วนราชการ

ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีขอบข่ายภารกิจที่เป็น

หน้าที่และอ านาจในการด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มกฎหมายและคดีได้ด าเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต      

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ 

........................................................... 

1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ 2564    

2. สอดคล้องกับ  

นโยบาย สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ สพฐ.  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานเขตพื้นที่  การบริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ สพป. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

3. ด าเนินโครงการระหว่าง  1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564 

4. สถานที่จัดโครงการ       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 

  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 

              6.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจวินัย คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น           

    6.2 เพ่ือก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของ  

ข้าราชการครู เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน            

    6.3 เพ่ือข้าราชการครูมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง  

7. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 

 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 

 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 

 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 

 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ ากว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด(ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น)................................................ 



8. เป้าหมาย 

8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โรงเรียนละ 1 คน 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 

 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของเป้าหมาย 

 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด(ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น……………………………………………. 

 

8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท าให้ มีวินัย คุณธรรม และการ
กระท าผิดน้อยลง เป็นแบบบอย่างที่ดีต่อไป 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 

(  ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

(  ) ร้อยละ 60 –79 ของเป้าหมาย 

(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด(ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น).................................................. 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน / โครงการ 

 (  ) ตรงตามท่ีก าหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการด าเนินโครงการและสรุปผลการด าเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ 

                -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

                              วันที ่15 มกราคม 2564  จ านวน 40 คน x 35 บาท 

                              วันที ่23 มกราคม 2564  จ านวน 20 คน x 180 บาท  



 

กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน 

                 (อบรมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอรนซ์)  

กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานการด าเนินการ 

  ด าเนินการอบรมข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โรงเรียนละ 1 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-2019) ได้เปลี่ยนรูปแบบการอบรม เป็นการอบรมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอรนซ์ และได้รับความ
อนุเคราะห์วิทยากรจาก ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดตราด โดย น.ส.ธิดา มุกดาเพขรรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม     ทรัพย์เจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการด าเนินการ จากรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านระบบวีดีโอ
คอนเฟอรนซ์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าชมการอบรมหลายช่องทาง จึงมีผู้เข้าอบรม จ านวน 731 คน โดยก่อน
อบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องท าแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) และท าแบบทดสอบหลังการอบรม (POST-test) 
ส าหรับผู้อบรมที่ท าแบบทดสอบหลังการอบรม (POST-test) ได้เกิน 80 % ของแบบทดสอบ จะได้รับมอบเกียรติ
บัตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลมีผู้ท าแบบทดสอบผ่าน จ านวน 694 คน ไม่ผ่าน 37 
คน ถือว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม ได้เป็นรูปธรรม 
 

11. ปัญหาอุปสรรค 

                 การด าเนินโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ 2564  เกิดปัญหา
อุปสรรคในด้านการบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยข้อจ ากัด   
ในด้านการค้นพบผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับนโยบายการด าเนินโครงการที่ค่อนข้าง
เร่งด่วน ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งนิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต้องรับหน้าที่วิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ด้วยตนเอง และโดยที่การสั่งสมประสบการณ์อาจยังไม่มากมายเพียงพอ อาจท าให้เกิดข้อบกพร่องใน
ความรู้ที่ยังไม่ตกผลึกในบางจุด การแสดงความคิดเห็นหรือการตีความข้อกฎหมายบางข้อจึงอาจผิดพลาดได้ ท าให้
ผู้รับการถ่ายทอดอาจได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้องบ้าง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อหากน าความรู้ที่ที่ได้รับนั้น น าไปใช้ในการ
ประพฤติปฏิบัติ   

12. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

                  การด าเนินโครงการต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพโครงการที่ดีที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพด้านเนื้อหาทางวิชาการ ดังนั้นการอบรมให้ความรู้สิ่งส าคัญยิ่งคือ บุคคลผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งทางส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรจักมีบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านระเบียบ/กฎหมาย วินัย คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ           



ไว้ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนในการส่งเสริมความรู้ให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

1๓. การใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (...............350.................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (...........350...........บาท) 

กิจกรรมที่ 2 (...........6,900..................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (........6,900..........บาท) 

กิจกรรมที่ 3 (........................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 

กิจกรรมที่ 4 (.........................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (...............................บาท) 

งบประมาณท้ังหมด...................7,250..................บาท คงเหลือ.................-...............บาท 

สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ...........-.............. บาท  

งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก…………………-……………………………………………………………………… 

ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ..................-................................................................................. 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

             1 ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม
มากขึ้น ไม่มีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต     

   2 ก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู เพ่ือ  
เป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

14. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 

 จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย เป็นผู้มีจริยธรรม และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู       

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


