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คำนำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 
คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บทวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน ส่วนที ่ 3 แสดงรายละเอียดทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 
การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
และงบประมาณ ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

พฤศจิกายน 2563 

ก 
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สารบัญ 

หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
ส่วนที่ 1 บทนำ 1 

- ความเป็นมา 1 
- ข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  2 
- โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 3 
- ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
- ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 4 
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน  5 
- คะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ปี 2558 - 2563  
21 

- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  22 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 23 

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 23 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 23 
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 23 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 23 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 26 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 28 
          การดำเนินกิจกรรมโครงการ 28 

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ 

28 

- กิจกรรมการเสวนา “สร้างเขตสุจริต สร้างชีวิตที่พอเพียง” และกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 

31 

- กิจกรรมทำความดี เพ่ือสังคม (เน้นการช่วยเหลือแบ่งปัน การต่อต้านทุจริตในองค์กร) 32 

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

34 

 

 

 

ข 



37 
 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

- การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

37 

ส่วนที่ 4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 38 
ภาคผนวก 39 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

40 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

42 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาออนไลน ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
( Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online)  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและนำ
ข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 
ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกลุ่มผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื ่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ  
10) การป้องกันการทุจริต  
  สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.73 
ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู ่ใน ระดับ A โดย ตัวชี ้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.84 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัด 10 การป้องกัน
การทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.84 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.76 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.18  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.97  

    ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.46 ซึ่งอยู่ในระดับ AA
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 

 
ความเป็นมา  

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม  
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทย  
มีค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื ่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที ่ยอมรับจากทั้งภายใน 
และต่างประเทศ  

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื ่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง  
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อเป็น กรอบทิศทาง ในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาต ิและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจร ิตในการปฏิบ ัต ิราชการของทุกส ่วนราชการส ังกั ด

กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

  อำนาจหน้าที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป

ตามอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

  1. วิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

และนำไปจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ให้เหมาะสมกับปัญหาความ ต้องการ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้ง  กำกับ ตรวจสอบ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา  

4. กำกับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ 

วิจัย และ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5. ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

6. พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

ที่กำหนด ในกฎกระทรวง  

7. พัฒนางานวิชาการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา  

8. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด  

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้ง บุคคล องค์กร – ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื ่นที่จั ด

การศึกษาในรูปแบบ หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

10. ประสานการปฏิบัติงานราชการทั ่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 
(คน) 

1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
1.1 ผู้อำนวยการ  
1.2 รองผู้อำนวยการ  
1.3 กลุ่มอำนวยการ  
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.6 กลุ่มนโยบายและแผน  
1.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
1.8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
1.9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
1.10 หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
1 
2 
6 
8 
3 
5 
9 
7 
13 
1 

2 ลูกจ้างประจำ 10 
3 ลูกจ้างชั่วคราว 4 
 รวมทั้งสิ้น 69 

 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ อำเภอ จำนวน
สถานศึกษา 

จำนวน
นักเรียน (คน) 

จำนวนครู  
(คน) 

จำนวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

1 ป่าแดด 8 1,223 111 81 
2 แม่ลาว 13 1,356 144 158 
3 พาน 37 1,682 409 353 
4 แม่สรวย 51 10,490 713 604 
5 เวียงป่าเป้า 37 5,562 477 414 

รวมทั้งสิ้น 146 20,313 1,854 1,610 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 2  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูล 
ที ่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์  
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม 
รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่กา รปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

 

 

 
 



6 
 

รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

1.การปฏิบัติหน้าที่ IIT 1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
   ▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
   ▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 
   ▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
   ▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม ่
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

6 ข้อ 



7 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

2.การใช้งบประมาณ IIT 7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ คุ้มค่า 
   ▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 
   ▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   ▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ สอบถาม 
   ▪ ทักท้วง 
   ▪ ร้องเรียน 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

3. การใช้อำนาจ IIT 13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา             
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 
   ▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
   ▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง 
   ▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

IIT 19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
28. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
▪ เฝ้าระวังการทุจริต 
▪ ตรวจสอบการทุจริต 
▪ ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต 
29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

EIT 1. บุคลากรในหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 
3. บุคลากรในหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป 
ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

5 ข้อ 

7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
▪ มีช่องทางหลากหลาย 
7. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 
10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ 
 

8. การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

EIT 11. บุคลากรในหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 
12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 
13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
14. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 

9. การเปิดเผย
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต์
หน่วยงาน 

1. โครงสร้าง 
       - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน  เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์
คณะบุคคล เป็นต้น 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
     - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ

33 ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
3. อำนาจหน้าที่ 
     - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ี
กฎหมายกำหนด 
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
      - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และ
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 
5. ข้อมูลการติดต่อ 
        - แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 1) ที่อยู่ 2) หมายเลข
โทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น    
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานขั ้นพื ้นฐาน 
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ. 2546 
(ออกตาม มาตรา35 พรบ.ระเบ ียบบร ิหารราชการ

http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf


13 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

กระทรวงศึกษาธิการ)  
 - กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการหน่วยงานขั ้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. Q & A 
     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
9. Social Network 
      แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็น
ต้น  และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

9.2 การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนดำเนินงานประจำปี 
        แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 
1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็น
ต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 
       แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563 
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
       แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป ี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการ
ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
และ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ
หน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถาน 
ศึกษา กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภท
งานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการ เป็นต้น 
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
       แสดงข ้อม ูลสถ ิต ิการให ้บร ิการตามภารก ิจของ
หน่วยงาน และเป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2563 
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
       แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และเป็นรายงานผล
ของปี พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

17. E–Service 
       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอำนาจหน้าที ่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช ่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
 

 
 
 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
       แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที ่ได ้ร ับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 
       แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
       แสดงผลการดำ เนิ น งานตามแผนการใช ้ จ ่ าย
งบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช ่น ผลการใช ้จ ่ายงบประมาณ ป ัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
       แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

การจัดหาพัสดุ 
       แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และ เป็นข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ 
สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่
ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู ้เสนอราคา และราคาที ่เสนอ ผู ้ได้ร ับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเป็นข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 
       แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.
1) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น และเป็น
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     แสดงนโยบายการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล ท ี ่มี
จุดมุ ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื ่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที ่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็น
นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบายที ่กำหนดในนามของสถานศึกษา และเป็น
นโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563 
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แสดงการดำเน ินการตามนโยบายการบร ิหาร
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จำนวนข้อ
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ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื ่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั ้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
ว ิน ัยของบ ุคลากรใน สถานศึกษา เป ็นต ้น เป ็นการ
ดำเน ินการท ี ่ม ีความสอดร ับก ับนโยบายการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 และ
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้  
 o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 
2563 
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 
       แสดงผลการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีข ้อม ูลรายละเอียดของการดำเน ินการ เช ่น ผลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
และเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 

9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส 
 

 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
    แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน

 



18 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการที ่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
รายละเอียดขั ้นตอนหรือว ิธ ีการในการจัดการต่อเร ื ่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็น
ต้น 
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
     แสดงช ่องทางที ่บ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร ื ่อง
ร ้องเร ียนเกี ่ยวกับการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ และ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจำปี 
     แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในปี 
พ.ศ. 2563 

- การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
     แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
      แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียได ้ม ีส ่วนร ่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และร่วม
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
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ติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

10. การป้องกันการ
ทุจริต 
   10.1 การ
ดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
     แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา 
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
    แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
     แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
37. การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื ่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ 36 และเป็นการดำเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

10 ข้อมูล 
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     แสดงการดำเน ินการหร ือกิจกรรมที ่แสดงถึงกา ร
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
     แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจร ิตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น และเป็น
แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 
40. รายงานการกำกับตดิตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 
     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที ่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และ 
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563 
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผล
การดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 
2562 

10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต* 
 
 
 
 

 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
     แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที ่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น แนวทางการนำผลการ
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วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น มีมาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดย
มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื ่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

คะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี 2558 - 2563  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานตั ้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 แสดงดังนี้ 

ปีงบประมาณ ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 73.85 - - 
2559 78.60 เพ่ิมข้ึน +4.75 
2560 82.42 เพ่ิมข้ึน +3.82 
2561 79.36 ลดลง -3.06 
2562 88.00 เพ่ิมข้ึน +8.64 
2563 85.73 ลดลง -2.27 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เช ียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัต ิการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

เพ่ือพิจารณาให้ความ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านสังคมทุจริตทุกรูปแบบ  

พันธกิจ :  

  1. สร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างค่านิยมการต่อต้านทุจริตในองค์กร  

  2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้โปร่งใส สุจริต ลดขั ้นตอนการท ำงาน  

เกิดประโยชน์ต่อ ผู้รับบริการ  

  3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต  

เป้าประสงค์ : พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ให้ยึดมั่น

ความสุจริต และต่อต้านความทุจริต โดยมีผลการประเมินเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต สูงกว่าร้อยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เชิงปริมาณ)  

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคม ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ ่มตั ้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ  

กล่อมเกลาทางสังคม ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความ

พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลา

ทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้าง
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ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์

แนวทาง การดำเน ินการตามกลย ุทธ ์และต ัวช ี ้วั ด ความสำเร ็จเพ ื ่อให ้ท ุกส ่วนราชการในส ังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ นำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ ต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสานึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผล 
ประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มี 
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล 
ต้นแบบ 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์ บริหารงาน
ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต 
และกำหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์/กำหนด 
นโยบาย  
- การประกาศ
เจตจำนง การ
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต - 
การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละของ
ความสำเร็จใน
การปฏิบัติงาน 
ตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

20,000 

 2. สร้างจิตสำนึก 
ที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ 
ถึงปัญหาและ ผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้ ดำรง
ตนอย่างมี ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้าง 
จิตสำนึก 
และค่านิยม  
การต่อต้าน และไม่
ทนต่อการทุจริต 
 - จัดเสวนา "เขต
สุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ชัน" 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของ 
จำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความ ตระหนัก
รู้ และได้รับการ
ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติ และ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการทุจริต 

80,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3. ปรับฐานความคิด 

บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว  
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ
ดำเนินงาน  

3. ปรับฐานความคิด 
บุคลากรให้สามารถ
แยก ระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตัว
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  
- การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "การ
กระทำทีถ่ือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 

3. ร้อยละของ
จำนวน บุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนัก และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ 
เป็นไปตาม
แนวทาง เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

20,000 

 4. ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรม และจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ต่อต้านการทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรม
ทำความดี เพ่ือ
สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

4. ร้อยละของ
จำนวนบุคลากร 
ที่ได้รับการ 
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม 
และสามารถนำ
ความรู้ ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่

เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง

การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา  
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดำเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย หรือ 
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์รัป 
ชัน (CPI) ของ
ประเทศ ไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

1. พัฒนาและยกระดับ 
การทำงาน ให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์ 
มาตรฐานการ
ประเมิน ด้าน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน  
- การเข้ารับการ 
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
การดำเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) 
 - การประชุมเตรียม 
ความพร้อมการตอบ 
แบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอก 
(IIT/EIT) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
 2563 
 - การประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการ ประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 

1. ค่าคะแนน
เฉลี่ย การ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ของ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) 

10,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติ
มิชอบสู่การปฏิบัติ 

2. การจัดทำ 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริตของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปี 2563 

2. หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ 
ทุจริต ประจำปี 
2563 

15,000 

2. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี  
ในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการ 
ทำงาน ด้านการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ 
ทุจริต 

3. สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ และการ 
ดำเนินงาน ในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์ เพ่ือให้
เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต 

3. จำนวนรูปแบบ 
การ
ประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการ
ต่อต้านการ 
ทุจริต เพ่ือสร้าง
การรับรู้ 

30,000 

 

4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ 
เนื้อหาสาระ และ
ช่องทางให้ เหมาะสม 
สอดคล้อง กับความ
ต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

4. การจัดทำ และ
ดำเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย  
- จัดทำโปรแกรม 
ITA online 
 - ติดตามและ 
ประเมินผล ความพึง 
พอใจของผู้รับบริการ 

4. ร้อยละของ
ความ พึงพอใจ
ของ ผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต 
(ช่องทาง/การนำ 
เสนอข้อมูล) 

15,000 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน การทุจริตเชิงรุก ดังนี้ 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการดำเนินงาน และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 

ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  

มีโครงการ 2 โครงการ ดังนี้  

1.1 โครงการการประกาศเจตจำนงสุจริต และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  

1.2 โครงการการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน  

เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้ากิจกรรมรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน  

  จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกวันที่ 1 ของเดือน ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงราย เขต 2 โดยมี  

  1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน หลายช่องทางอาทิเช่น เว็บไซต์, ไลน์ และ Facebook  

  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายการบริหารงานสุจริต ชัดเจนตรวจสอบได้  

  3. คนส่วนใหญ่ เข้าใจความหมาย ของประกาศเจตจำนงสุจริต เพราะมี 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)  

  4. ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยกิจกรรมจิตอาสา “กิจกรรมจัดเก็บขยะ”  

งบประมาณในการดำเนินงาน  20,000 บาท  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

  จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
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ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา 
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กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน 
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2. กิจกรรมการเสวนา “สร้างเขตสุจริต สร้างชีวิตที ่พอเพียง”  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัต ิการ  

   “การกระทำ ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” และกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

มีโครงการสำคัญ ดังนี้ 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น”  

      วัตถุประสงค์  

 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว  และส่วนร่วม 

ในการดำเนินงาน  

      เป้าหมาย  

          เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน  

          เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

      ผลการดำเนินงาน  

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 2 -3 กันยายน 2563 โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อำเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 69 คน โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม และ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกิจกรรมละลายพฤติกรรม เขตสุจริตไม่

คิดคอร์รัปชั่น  

      งบประมาณในการดำเนินงาน  80,000 บาท  

      แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  

 

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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3. กิจกรรมทำความดี เพื่อสังคม (เน้นการช่วยเหลือแบ่งปัน การต่อต้านทุจริตในองค์กร) 
   มีกิจกรรม 2 กิจกรรม สำคัญดังนี้ 
   3.1 กิจกรรมการรวมกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหน่วยงานในทางท่ีดีขึ้น 

      วัตถุประสงค์ 
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปันและลดความเห็น 

แก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

      ผลการดำเนินงาน 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 2 มีคนเข้าร่วมทั้งหมด 69 คน โดยเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีข้ึน เช่น 
1. การแต่งกาย 
2. การลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
3. เวลาการเข้าร่วมประชุม 
4. การเข้าร่วมงานพิธี 
5. การเสนองานให้ ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่  
6. ให้บริการโดย “ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจบริการ” 

เปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น 
1. การปรับภูมิทัศน์ของเขตฯ 
2. การปรับหน้าเว็บไซต์ และเนื ้อหาในการนำเสนอ ฯลฯ ให้เอื ้อต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม 

และค่านิยมสุจริตเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูการจัดสถานที่ท่ีทำงาน 
3. การจัดสถานที่ทำงานของแต่ละกลุ่ม (5ส) 

งบประมาณในการดำเนินงาน   30,000 บาท 

 
ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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   3.2 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจิตอาสาการสักการะบูชาพระพุทธวิโมกข์ พระภูมิเจ้าที่  

         และกิจกรรมแบ่งปันทำความดี 

      วัตถุประสงค์  

 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน 

และลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  

      ผลการดำเนินการ   

 1. เพื ่อขับเคลื ่อนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพื ่อสาธารณประโยชน์ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตสุจริต)  

 2. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

      งบประมาณในการดำเนินงาน - บาท  

 

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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4. กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเตรียมความพร้อมการ 
   ตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
   มีกิจกรรม 3 กิจกรรม สำคัญ ดังนี้ 

   4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรับการประเมิน ITA Online และขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา
เป็น “เขตสุจริต” จำนวน 4 ครั้ง 

      วัตถุประสงค์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไปตาม 

เป้าหมาย 

      ผลการดำเนินงาน 
ผู ้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน เตรียมรับการประเมิน ITA Online และร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่
การศึกษาให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ 

      งบประมาณในการดำเนินงาน 15,000 บาท 

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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   4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อเตรียมรับการประเมิน IIT และ EIT ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน 

และ ภายนอกเขตพื้นที่  

      วัตถุประสงค์  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เป็นไปตาม เป้าหมาย  

      ผลการดำเนินงาน  

 วันที ่ 16 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  มีคนเข้าร่วม 100 คน โดย  

  1. ผู ้มีส ่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอกเขตพื ้นที ่การศึกษา มีความรู ้ ความเข้าใจ  

และรับทราบภารงาน ของเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใต้การขับเคลื่อนเขตสุจริต 

 2. ผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในเขตและภายนอกเขตพื้นที ่การศึกษา สามารถประเมิน IIT  

และ EIT เขตพ้ืนที่ การศึกษาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา  

      งบประมาณในการดำเนินงาน  15,000 บาท  

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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   4.3 ประชุมสังเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (O1-O43) 

      วัตถุประสงค์  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เป็นไปตาม เป้าหมาย  

      ผลการดำเนินงาน  

  วันที ่ 25-27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีคนเข้าร่วม 30 คน โดยที ่ส ่ง แบบ ในระบบออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง 

และทันเวลา  

      งบประมาณในการดำเนินงาน  15,000 บาท  

 

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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5. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
   ประจำปี 2563 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 

      วัตถุประสงค์ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สู่การปฏิบัติ 

      ผลการดำเนินงาน 
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 มีคนเข้าร่วม 69 คน โดยที่ 
1. ได้รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ได้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 
3. ส่งผลให้เขตพื้นที่ฯ กำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

และกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      งบประมาณในการดำเนินงาน  10,000  บาท 

 

ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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ส่วนที่ 4 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตในปีนี้ ทีมบริหารเขตพื้นที่ให้ความสำคัญ

และให้ความร่วมมือขับเคลื ่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื ่อนนำโดย นายจรัญ แจ้งมณี 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นความสำคัญ มีความตระหนัก 

ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)   

  ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(ITA Online) ในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้คะแนน 85.73  ระดับ A

เป็นลำดับที่ 104  จาก 225  เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  จากการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA Online) พบว่าประเด็นการประเมินที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 95 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา

ในปีต่อไป คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 ซึ่งอยู่ในระดับ F 
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ภาคผนวก 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


