


คํานํา 
 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดนนําผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก  

(1) การปฏิบัติหนาที่  
(2) การใชงบประมาณ  
(3) การใชอํานาจ  
(4) การใชทรัพยสินของราชการ  
(5) การแกไขปญหาการทุจริต  
(6) คุณภาพการดําเนินงาน  
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
(8) การปรับปรุงระบบการทํางาน  
(9) การเปดเผยขอมูล   
(10) การปองกันการทุจริต  
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการประเมินในปที่ผานมา  
อีกทั้งยังคํานึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดานและหลากหลายมิติ การกําหนดระเบียบวิธีการประเมินผล  
ที่เปนไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือใหผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรใน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางแทจริง โดยมีแบงออกเปน 3 ดาน อันประกอบดวย  

ส วนที่  1  การ เ ก็บข อมูลจาก บุคลากร ในหน วยงานภาค รัฐ  ( Internal Integrity and 
TransparencyAssessment: IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป   

สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity 
andTransparency Assessment: EIT) โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐในชวง 
และสุดทาย  

ส วนที่  3  การ เป ด เผยขอมู ลทาง เว็บ ไซตของหน วยงาน  ( Open Data Integrity and 
TransparencyAssessment: OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เผยแพร
ไวทางหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเชี่ยวชาญและคนกลาง 
(third party) เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะตามหลักเกณฑการประเมินที่กําหนด
ซึ่งผลคะแนนคร้ังน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงในการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย เขต 2 ในรอบงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  อันประกอบดวย เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  
การมีสวนรวมของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป การดําเนินการเพ่ือจัดความเสี่ ยง 
การทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร แผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริต รายงานการกํากับติดตาม
ดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน  
การดําเนินการตามมาตรฐานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงในภายในหนวยงาน มีผลคะแนนเทากับ 



37.50 คะแนน ระดับการประเมิน F จากผลคะแนนสะทอนใหเห็นวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังไมสามารถดําเนินการปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑการประเมิน
ครบถวนได และไดกําหนดแนวทางในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีขึ้น  

          โดยรายงานการดํา เ นินการตาม  มาตรการส ง เส ริม  คุณธรรมและความ  โปร ง ใส 
ภายในหนวยงาน ฉบับน้ีจะสะทอนใหถึงผลการดําเนินการตามตามมาตรฐานการสงเสริมคุณธรรม 
และความโปรงใสภายในหนวยงานท่ีไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้นไป 

นายจรญั  แจ้งมณี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



สารบัญ 

   หนา 
หลักการและเหตุผล  1 

แนวทางการนํามาตรการ เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส           2 
ภายในหนวยงาน ไปสูการปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

การดําเนินการตามมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม    14 
และความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 

ภาคผนวก     32 



O 43 การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 2 
1 

หลักการและเหตุผล 
 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นการด าเนินการ

ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวย
ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ และยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของ
ความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 โดยมุ่งเน้นตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตอันประกอบด้วย เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การด าเนินการเพ่ือขจัดความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการก ากับติดตามด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งจากผลการด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลคะแนนเท่ากับ 37.50 คะแนน ระดับ
การประเมิน F  

ส านั กงานเขตพ้ื นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ภายใต้ การขั บเคลื่ อนของ  
นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม บุคลากร เจ้าหน้าที่
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน ๆ โดยได้มีการรวบรวม จัดท า ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน ทั้งด้านเอกสารการปฏิบัติราชการ การ
บริการ การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน เว็บไซต์ และที่ส าคัญได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการอย่างเป็นรูปธรรม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O 43 การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 2 
2 

แนวทางการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 
ไปสู่การปฏิบัติปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาพบว่า

นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 
85 ที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่น

ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

O34 เจตจ านงสจุรติของ
ผู้บรหิาร 

1.แสดงเนื้อหาเจตนารมณห์รือค ามั่นว่าจะปฏิบัตหิน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอยา่งซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยจดัท าอยา่งน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
2.ด าเนนิการโดยผู้บรหิารสูงสดุคนปจัจุบัน 
ของหน่วยงาน 

 

O35 การมสี่วนร่วมของ
ผู้บรหิาร 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการมสี่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสดุคนปจัจุบัน 
2.เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึง 
การให้ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

จากการรายงานในข้อ O35 พบว่า 
บางส่วนเป็นรายงานผลที่ผูบ้ริหารไป
ร่วมงานของหน่วยงานอื่น แตไ่มไ่ดเ้ปน็
การด าเนินการเอง และไม่มคี าอธิบายว่า
มีการด าเนินการอย่างไร ทีไ่หน และ
อย่างไร 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทจุริต
ประจ าป ี

1.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหนา้ที่ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือก่อให้เกดิการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน  
เช่น เหตกุารณ์ความเสีย่งและระดับของความเสีย่ง มาตรการ
และการด าเนินการในการบริหารจดัการความเสีย่ง เป็นตน้ 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เป็นแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.ซึ่งลักษณะการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 
2563 เหมือนกันทั้งหมด 
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ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่น
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจดัการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อใหเ้กิดการทจุรติหรือก่อใหเ้กิดการขดักัน
ระหวา่งผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของ
หน่วยงาน 
2.เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการทีส่อดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แสดงผลการด าเนินงานทีไ่มส่อดคล้องกับ
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในข้อ O36 และ
ไม่มผีลการด าเนินการ 

O38 การเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ คา่นิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
2.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แสดงกจิกรรมทีไ่มส่อดคล้องกบัการ
เสริมสรา้งทัศนคตคิ่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจริตอย่าง
ชัดเจน 

O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

1.แสดงแผนปฏิบตัิการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน 
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณช่วงเวลาด าเนนิการ เป็นต้น 
3.เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

1.แสดงความก้าวหนา้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
2.มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความกา้วหน้าการ
ด าเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดงบประมาณที่
ใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น 
3.เป็นข้อมลูในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ ไม่
ชัดเจน อาทเิช่น  ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปญัหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

1.แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2.มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผลการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น 
3.ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ไม่แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
กิจกรรม รูปภาพ ค่าใช้จ่าย ไม่มีการ
วิเคราะหผ์ลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการจัด
โครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป 
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ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่น
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

O42 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562  
2.มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานเป็นต้น 
3.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงานใหด้ีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหฯ์ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากบัติดตาม ให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  
ไม่ชัดเจน มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานยังไมส่อดคล้อง 

    

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสรมิคณุธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ 
เพื่อส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรปูธรรม 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานไมส่อดคล้องกับ O42 
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เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2  ให้ดีขึ้น จึงได้จัดท ามาตรการโดยมีแนวทางการปฏิบัติ การก าหนด 
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสูก่ารปฏิบัติและการรายงานผล ประกอบคูม่ือการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 มาตรการที ่1 พัฒนาการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มาตรการที ่2 ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำเชียงรำย เขต  2 

 
มาตรการที ่1 พัฒนาการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ดังนี้ 

 

ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลู 
ที่เผยแพร่ 

วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัต ิ ระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ 

O34 
 
 
 

เจตจ านงสจุรติของ
ผู้บรหิาร 
 
 
 
 

1.แสดงเนื้อหาเจตนารมณห์รือค ามั่นว่าจะปฏิบัตหิน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์จุริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ด าเนนิการโดยผู้บรหิารสูงสดุคนปจัจุบันของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าเจตนารมณ์หรือค ามั่นวา่จะปฏิบัติหนา้ที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ประชาสมัพันธ์ไปทุกหน่วยงานในจงัหวัดเชียงราย และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ ภายระบบรับสง่หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ภายใน วันที ่5 มีนาคม 2564 
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ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัต ิ ระยะเวลาด าเนนิการแล้วเสร็จ 
O35 การมสี่วนร่วมของ

ผู้บรหิาร 
1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการมสี่วน
ร่วมของผูบ้รหิารสูงสดุคนปจัจุบัน 
2.เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึง 
การให้ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
3.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง และด าเนินการรวบรวมกจิกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของ
อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม  
โดยกจิกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใหค้วามส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสรมิหน่วยงานด้านคณุธรรมและความโปร่งใส 
2.ด าเนนิประชาสัมพันธผ์่านทางระบบเว็บไซน์ ส านักงาน และสื่อสารออนไลน์
อื่น ๆ  
 
 
 
 
 

1.มอบหมายเจ้าหน้าทีร่วบรวม 
2.จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รอบระยะเวลา 3 เดือน 
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ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัต ิ ระยะเวลาด าเนนิการแล้วเสร็จ 
O36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจ าป ี
1.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนา้ที่ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยา่ง
เช่น เหตกุารณ์ความเสีย่งและระดับของความเสีย่ง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เป็นตน้ 
3.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ี
2.จัดประชุมบคุลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห ์
การปฏิบัติหนา้ที่ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน  ยกตัวอยา่ง
เหตุการณ ์
3.วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน  
4.ก าหนดมาตรการการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง 
 

1.ด าเนนิการประชุมภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564  
2.จัดท ามาตรการบริหารความเสีย่ง
ภายในวันที่ 15 มนีาคม 2564 
3.ประชาสมัพันธ์ผ่านทางระบบ
เว็บไซต์ ส านักงาน และสื่อสาร
ออนไลน์อ่ืน ๆ  ภายใน วันที่ 31 
มีนาคม 2564  
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ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ 
วิธีด าเนินการ/แนวทาง 

การปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนนิการแล้วเสร็จ 

O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจดัการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกดิการทุจริตหรือกอ่ให้เกิดการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมของหน่วยงาน 
2.จัดกิจกรรมหรือการด าเนินการทีส่อดคล้องกับมาตรการ 
หรือการด าเนินการเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
3.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินกิจกรรมที่แสดงถึง
การจดัการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต 
2.รายงานผลการด าเนนิการรอบระยะเวลา 6 เดือน 
 
 
 

ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

O38 การเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการ 
เสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รใหเ้จ้าหนา้ที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
2.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

1.ก าหนดตัวกิจกรรมหนว่ยงานที่แสดงถึงการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติคา่นิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  
เช่น  กิจกรรมปรับเปลี่ยนความคดิและพัฒนาข้าราชการใหม่
และปลูกฝั่งค่านยิม ทัศนคติดา้นคณุธรรม จริยธรรมให้กับ
ข้าราชการใหม่  
และพนกังานราชการ กิจกรรมส่งเสรมิเชิดชูคนดีต้นแบบและ
เป็นก าลังใจให้กับบุคลากรปฏิบัตหินา้ที่ราชการ 
โดยยึดหลักคณุธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  
2.ด าเนนิการตามกิจกรรม 
3.รายงานผลการด าเนนิการรอบระยะเวลา 6 เดือน 
 

ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
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ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ วิธีด าเนินการ/แนวทาง 
การปฏิบัต ิ

ระยะเวลาด าเนนิการแล้วเสร็จ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

1.แสดงแผนปฏิบตัิการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน  การทจุรติหรือ
พัฒนาด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กจิกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาด าเนนิการ เป็นต้น 
3.เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
2.ด าเนนิการท าแผนโดยมุ่งเน้นจดักิจกรรมป้องกัน 
การทุจริต หรือพัฒนาด้านคณุธรรม และความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน 
3.ด าเนนิกิจกรรม 
4.รายงานผลการด าเนนิการรอบระยะเวลา 6 เดือน 
5.ประเมนิผล 

จัดท าแผนป้องกัน 
การทุจริตประจ าป ี
ให้แล้วเสร็จภายใน  
วันที่ 5 มีนาคม 2564 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนนิการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

1.แสดงความก้าวหนา้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
2.มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความกา้วหน้าการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
3.เก็บข้อมลูในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.รายงานผลการด าเนนิการรอบระยะเวลา 6 เดือน  
2.ประเมนิผลแผนโดยมีการจดักิจกรรม รูปภาพ ค่าใช้จา่ย 
วิเคราะหผ์ลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ในการจดัโครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป 

รายงานผลการด าเนินการ
ด าเนินการรอบระยะเวลา 6 เดือน  
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

O41 รายงานผล 
การด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี
 

1.แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2.มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อปุสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ์ตามเปา้หมายเป็นต้น 
3.ใช้รายงานผลการด าเนินงาน   ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิการป้องกันการ
ทุจริต  
2.ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรม รูปภาพ ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์
ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปญัหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป  

ภายในวันที่ 5 มนีาคม 2564  และ
ประชาสมัพันธ์ผ่านทางระบบเว็บ
ไซน์ ส านักงาน และสื่อสารออนไลน์
อื่น ๆ  
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าตรการที ่2 ก ำหนดให้มีมำตรกำรส่งเสรมิควำมโปร่งใสในกำรป้องกันกำรทุจรติภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต  2  ดังนี้ 

ข้อ ประเด็นการประเมนิ รายละเอียดข้อมลูที่เผยแพร่ วิธีด าเนินการ/แนวทาง 
การปฏิบัต ิ

ระยะเวลาด าเนนิการแล้วเสร็จ 

O42 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนว
ทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
3.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยให้มีการด าเนินการสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหฯ์ และก าหนดรายละเอียดการด าเนินการต่าง ๆ   
เช่น การก าหนดผูร้ับผดิชอบ 
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏบิัติ  
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัต ิ
และการรายงานผล เป็นต้น 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.ด าเนนิการประชุม 
3.วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เปน็ข้อบกพร่องหรือจดุอ่อน 
ที่จะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนว
ทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
4.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห ์
 
 

ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน  
วันที 5 มีนาคม 2564  
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O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 
 

1.แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสรมิคณุธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2.มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรปูธรรม 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

1.รวบรวมแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงานตามกรอบการ
ด าเนินการ 
2.รายงานผลการการน ามาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42  
ไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ภายด าเนนิการรอบระยะเวลา  
6 เดือน ภายในวันที ่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 

 มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
2.มาตรการใหผู้้มสี่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม 
3.มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดจัดจา้ง 
4.มาตรการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5.มาตรการป้องกันการรับสนิบน 
6.มาตรการป้องกันการขดัผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรว่ม 
7.มาตรการการใช้ดลุยพินิจ 
8.ประกาศหลักเกณฑ์การรบัทรัพยส์นิหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
รัฐ 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จดัท ามาตรการประกาศเพื่อปอ้งกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ 2564 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ด าเนินการตามแนวทางการน ามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

1. จัดประชุมบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงข้อราชการส าคัญต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้เน้นย้ าการ
ต่อต้านการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนรวมทั้งการประเมินผลการรับรู้
ของบุคลากรภายในส านักงานเขตเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น แนะน าขั้นตอน แนวทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งมีการติดตามเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยน าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ไปพัฒนา ปรับปรุงการท างาน แก้ไข เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถส่งเรื่องร้องเรียนและส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างสะดวก รวมทั้งสามารถติดตามผลการร้องเรียนโดยปราศจากอุปสรรคนอกจากนี้ยังสร้างความตระหนัก 
และให้ความส าคัญในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการจัดท ามาตรการขับเคลื่อนด้านต่างๆ เพ่ือ
ช่วยให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น มาตรการป้องกัน
การทุจริต, มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล, มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต, มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล, มาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน, มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยมีการเผยแพร่
มาตรการดังกล่าวข้างต้น ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2เพ่ือความสะดวกในการ
สืบค้น ในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ได้จัดให้มี
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรการต่างๆ  
2) จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือชี้แนะแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ  
3) ก ากับติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4) น าผลลัพธ์ ไปพัฒนา ปรับปรงุ แก้ไข ต่อยอด การด าเนินงานในปีถัดไป 

 2. จัดประชุมเพ่ือท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามไตรมาส โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ เพ่ือให้สามารถใช้จ่าย 
งบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และสามารถตอบตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน 

 3. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าผลที่ได้รับมาพัฒนา
ต่อยอด ปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึงพอใจต่อ
คุณภาพ การด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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 4. จัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ หลากหลายช่องทาง ทั้งหนังสือเวียน และการใช้สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ มาช่วยในกระบวนการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ได้แก่ การใช้ระบบ Smart Area, การใช้ line เป็นต้น 
นอกจากนี้ ให้มีการพัฒนาและ update ข้อมูล ในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาธารณะต่อประชาชนทั่วไป มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
ส าคัญและจ าเป็นต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ข้อมูลผู้บริหาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนงานการด าเนินประจ าปีข้อมูลเชิงสถิติ ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนทั่วไป 
สามารถเข้าถึงเพ่ือสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วกว่าช่องทางอ่ืน 

 5. ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการบริหารจัด การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
ตรวจสอบภายในของโรงเรียน เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 6. การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการสวดมนต์ ร้อง
เพลงเคารพธงชาติและการกล่าวค าปฏิญาณตนที่จะด ารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และการเป็นข้าราชการที่ดี 
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การด าเนินการตามมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต นั้นประกอบด้วย  

 
มาตรการที ่1 พัฒนาการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.1   จัดท าเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

                       มาตรการย่อย / แนวด าเนนิการ ที่  1.2   ปรับปรุง และด าเนินการรวบรวมกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม  มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีสว่นร่วม 

มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.3   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.4  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

     มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.5  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก าหนดนโยบาย การแสดง
ความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้กล่าวน าค าปฏิญญาเขตสุจริต เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก ค ามั่นใจในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และ
การสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.6  การวางแผนการปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.7  รายงานการก ากับติดตามด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  
 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.8  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 มาตรการที ่2 ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำเชียงรำย เขต  2 

 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  2.1  ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  2.2  การด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  จึงได้น าประเด็นตัวชี้วัดดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1.ข้อ 034  

มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.1   จัดท าเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.ประเด็นการประเมิน 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

3.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563  
-ไม่มี- 

4.วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2564 

  1.จัดท าเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 2. ประชาสัมพันธ์ไปทุกหน่ วยงานในจังหวัดเชียงราย และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ทั่วประเทศ ภายระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

5.ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  
ภายใน 5 มีนาคม  2564 

6.ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการ

บริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2564 และได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดรับทราบร่วมกัน ตามหนังสือที่ ศธ 0404/ว994 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 
ภาคผนวกหมายเลข  1 

7.ปัญหาและอุปสรรค 
-ไม่มี-  

8.ข้อเสนอแนะ 
ขาดการประชาสัมพันธ์ไปทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่ว

ประเทศภายระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1.ข้อ 035   

              มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1. 2   ปรับปรุง และด าเนินการรวบรวมกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม  มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 

2.ประเด็นการประเมิน 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

3.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563      
บางส่วนเป็นรายงานผลที่ ผู้ บริหารไปร่วมงานของหน่ วยงานอ่ืน แต่ ไม่ ได้ เป็นการด าเนินการเอง  

และไม่มีค าอธิบายว่ามีการด าเนินการอย่างไร ที่ไหน และอย่างไร 
4.วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2564 

 1. ปรับปรุง และด าเนินการรวบรวมกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม โดยกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

2. ด าเนินประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบเว็บไซค์ ส านักงาน และสื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ 
5.ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  

รายงานผลการด าเนินการรอบระยะเวลา 3 เดือน 
6.ผลการด าเนินการ 

  นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีการด าเนินการ/กิจกรรมที่เป็นการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคผนวกหมายเลข  2  
ดังนี้ 
  1. การประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  2.การประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3. เป็นประธานการประชุม เป็นผู้ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการขับเคลื่อนเขตสุจริต
และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) งบประมาณ 
2564 ทั้งการประชุมฝ่ายทีมบริหารของเขตพ้ืนที่การศึกษา การประชุมของแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และก ากับติดตามตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
  4. เป็นประธาน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดพร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ    
ผู้อ านวยกลุ่มทุกลุ่มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. เป็นผู้ก าหนดนโยบาย การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้กล่าวน าค าปฏิญญาเขตสุจริต เพ่ือสร้างความตระหนัก ค ามั่นใจในการร่วมกันป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ 
และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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  6. การประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือมอบนโยบาย สร้างความตระหนัก  ให้บุ
คลาการสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมทบทวนภารกิจงาน ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางพัฒนางานให้ดี 

                    7. ประกาศมาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม 
7.ปัญหาและอุปสรรค   

-ไม่มี-  
8.ข้อเสนอแนะ   

-ไม่มี-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O 43 การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 2 
18 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1. ข้อ 036 
มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.3   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

2. ประเด็นการประเมิน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

 3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    
1.ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. ซึ่งลักษณะการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2563 เหมือนกันทั้งหมด 

4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2564 
1.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ 

ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
                     2.มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ ยงและระดับ 
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

3.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
5. ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  

1.ด าเนินการประชุม เดือนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
2.จัดท ามาตรการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 
3.ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบเว็บไซค์ ส านักงาน และสื่อสารออนไลน์ อ่ืน ๆ ภายในวันที่ 

31 มีนาคม 2564  
6. ผลการด าเนินการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)เพ่ื อ
ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เปนนปัญหาส าคัญและพบบ่อย โดยได้ด าเนินการ ดังนี ้

1.แต่งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
2.จัดประชุมบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที ่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน   

3.วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 3.1 การปฏิบัติงานไม่เปนนไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.2การวิเคราะห์งานไม่เปนนไปตามภารกิจงานท าให้งานล่าช้าไม่เปนนไปตามก าหนด 

 3.3การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
3.4 การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และค่าเดินทางไปราชการ 

4.ก าหนดมาตรการการด าเนินการบริหารความเสี่ยงภาคผนวกหมายเลข  3 
7. ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มี-  
8. ข้อเสนอแนะ  -ไม่มี- 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1. ข้อ 037 
มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.4  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

2. ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    
แสดงผลการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในข้อ o36 และไม่มีผลการด าเนินการ 

4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2564 
1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   

2.เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ O36 

3.เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
5. ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
6. ผลการด าเนินการ  

1.จัดท าคู่มือ/เอกสารแผ่นพับการปฏิบัติงานทุกงาน ทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติตาม
คู่มืออย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการก ากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และรอง 
ผอ. สพท. ที่ก ากับดูแลกลุ่ม/หน่วย ตามล าดับ ก าหนดให้ กลุ่ม/หน่วย ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ มีการประชุม PLC ข้าราชการและบุคลากร ของแต่ละกลุ่มหน่วย เพ่ือทบทวน 
ติดตาม ภารกิจงานอย่างสม่ าเสมอ 

2.ทวน ภารกิจงานของและก าหนดให้มีการประชุม PLC ข้าราชการและบุคลากร ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย 
เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจงานอย่างสม่ าเสมอ 

3. ก าหนดมาตรการประหยัดและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถือปฏิบัติ  มีการควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายภาคผนวก
หมายเลข  4 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
-ไม่มี-  

8. ข้อเสนอแนะ 
-ไม่มี- 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1. ข้อ 038 
มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.5  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก าหนดนโยบาย การแสดงความ

จงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้กล่าวน าค าปฏิญญาเขตสจุริต เพ่ือสร้างความ
ตระหนัก ค ามั่นใจในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการ
สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

2. ประเด็นการประเมิน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    
แสดงกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 
4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2564 

1. ก าหนดตัวกิจกรรมหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจนเช่น  กิจกรรมปรับเปลี่ยนความคิดและพัฒนา
ข้าราชการใหม่และปลูกฝั่งค่านิยม ทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการใหม่ และพนักงานราชการ กิจกรรม
ส่งเสริมเชิดชูคนดีต้นแบบและเป็นก าลังใจให้กับบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  

2. ด าเนินการตามกิจกรรม 
3. รายงานผลการด าเนินการรอบระยะเวลา 6 เดือน 

5. ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

6. ผลการด าเนินการ  
  นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ มีการด าเนินการกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
  1.เป็นประธานจัดประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564  

  2.เป็นประธานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ และประชุมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

  3.เป็นผู้ก าหนดนโยบาย การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้กล่าวน าค าปฏิญญาเขตสุจริต เพ่ือสร้างความตระหนัก ค ามั่นใจในการร่วมกันป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ 
และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

  4. เป็นประธานการประชุมและวิทยากรบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564”พร้อมกิจกรรม “ท าบุญ ตักบาตร 
สร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากร  
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  5.เป็นประธานการประชุม เป็นผู้ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการขับเคลื่อน 
เขตสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
ปีงบประมาณ 2564ทั้งการประชุมฝ่ายทีมบริหารของเขตพ้ืนที่การศึกษา การประชุมของแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และก ากับติดตามตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  

  6.เป็นประธาน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดพร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยกลุ่มทุกลุ่มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7.การจัดกิจกรรมท าบุญ เนื่ องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่  พ.ศ.2564 โดยมี  รองผู้ อ านวยการ  
และผู้อ านวยการกลุ่ม สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมท าบุญ ณ ณ วัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

  8.การจัดกิจกรรมส่ งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดี  โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่ มสักการะ 
พระพุทธวิโมกข์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประจ าทุกวันพฤหัสบดี  เพ่ือความ 
เป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานต่อไป 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
-ไม่มี-  

8. ข้อเสนอแนะ 
-ไม่มี-  
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
1. ข้อ 039 

มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.6  การวางแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
2. ประเด็นการประเมิน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563 
3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    

 -ไม่มี- 
4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2564 

1.แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

2.มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาด าเนนิการ เป็นตน้ 
3.เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตประจ าปีให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
6. ผลการด าเนินการ  

จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย  

1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  
โดยมีการด าเนินการตั้ งแต่กระบวนการ แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผน ด าเนินการท าแผน 

ซ่ึงมุ่งเน้นจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานด าเนินกิจกรรม รายงาน
ผลการด าเนินการรอบระยะเวลา 6 เดือน ประเมินผลแผน  ภาคผนวกหมายเลข 6 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากติดปัญหาโรคระบาดการด าเนินการตามแผนย่อมไม่อาจด าเนินการจัดการประชุมได้  

และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการรวมตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
8. ข้อเสนอแนะ 

 -ไม่มี- 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1. ข้อ 040 
มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.7  รายงานการก ากับติดตามด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  

2. ประเด็นการประเมิน 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 

3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    
แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไม่ชัดเจน อาทิเช่น  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ 
4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏบิัติ ในปี พ.ศ. 2564 

1.แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                    2.มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น O40 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  
รายงานผลการด าเนินภายด าเนินการรอบระยะเวลา 6 เดือน  

6. ผลการด าเนินการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญของโครงการที่มีความ
เชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย  กิจกรรม ดังนี้ 

                   1.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การศึกษาดูงานของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 77 คนและการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การรายงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

                  2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ได้มีการประเมินส่วนได้ส่วนเสียภายจากบุคลากรที่ท างานให้กับหน่วยงานมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี เข้าตอบข้อมูลในระบบ ITA Online ไม่น้อยกว่า 50 จากจ านวนบุคลากร 63 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้าตอบข้อมูลในระบบ ITA Online ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่างจ านวน 300  

7. ปัญหาและอุปสรรค 

-ไม่มี-  
8. ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี-  
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
1. ข้อ 041 
    มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  1.8  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2. ประเด็นการประเมิน 
  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    
  ไม่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กิจกรรม รูปภาพ ค่าใช้จ่าย ไม่มีการ

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ครั้งต่อไป 
4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏบิัติ ในปี พ.ศ. 2564 
   1.แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   2.มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้

จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น 
   3.ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  
   ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564  และประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบเว็บไซน์ ส านักงาน และ 

สื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ 
6. ผลการด าเนินการ  
   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระส าคัญคือ ส่วนที่ 1 บทน า 
น าเสนอข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บทวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 
แสดงรายละเอียดทิศทางการด าเนินงานและผลการด าเนินงานการติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน 
และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและงบประมาณ ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคผนวกหมายเลข 8 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
  -ไม่มี-  
8. ข้อเสนอแนะ 

  ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยังไม่ปรากฏปัญหา 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น เห็นควรพิจารณาด าเนินการจัดท าในครั้งต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1. ข้อ 042 

 มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  2.1  ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

2. ประเด็นการประเมิน 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    
 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ชัดเจน  

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่สอดคล้อง 
4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2564 

 1.แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

 3.มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

5. ก าหนดระยะเวลาเนินการแล้วเสร็จ  
  ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 

6. ผลการด าเนินการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการ
ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบบออนไลน์  (ITA 
Online)คะแนนรวม 85.73 คะแนน ระดับ A เป็นล าดับที่  104 จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 225 แห่ง แต่พบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตอันประกอบด้วย เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การด าเนินการเพ่ือจัดความ
เสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการก ากับติดตาม
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การด าเนินการตาม
มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 37.50 คะแนน ระดับการประเมิน 
F จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังไม่สามารถ
ด าเนิ นการปฏิ บั ติ ตามแนวทางหลั กเกณ ฑ์ การประเมิ นครบถ้ วน ได้  ผลการจึ งได้ จั ดท ามาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ภาคผนวกหมายเลข 9 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
  -ไม่มี-  

8. ข้อเสนอแนะ 
  -ไม่มี-  
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

1. ข้อ 043 
มาตรการย่อย / แนวด าเนินการ ที่  2.2  การด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. ประเด็นการประเมิน 

 การด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2563    

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ชัดเจน  
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานยังไม่สอดคล้อง 

4. วิธีด าเนินการ/แนวทางการปฏบิัติ ในปี พ.ศ. 2564 
1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 

O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
3.เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ก าหนดระยะเวลาเนนิการแล้วเสร็จ  
รายงานผลการด าเนินภายด าเนนิการรอบระยะเวลา 6 เดือน 5 กันยายน 2564 

6. ผลการด าเนินการ  
รวบรวมแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามกรอบ

การด าเนินการและรายงานผลการการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
ในตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ 35 และข้อ 38 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจากติดปัญหาโรคระบาด และมีนโยบาย work for home ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องภาคผนวกหมายเลข 9 

8. ข้อเสนอแนะ 
-ไม่มี- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  1 
 

O34 เจตจ านงสุจรติของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 2 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 
 1. การประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
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 2. การประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 3. เป็นประธานการประชุม เป็นผู้ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการขับเคลื่อนเขตสุจริต
และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
ปีงบประมาณ 2564 ทั้งการประชุมฝ่ายทีมบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา การประชุมของแต่ละกลุ่มในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและก ากับติดตามตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  
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 4. เป็นประธาน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดพร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ    
ผู้อ านวยกลุ่มทุกลุ่มของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 5. เป็นผู้ก าหนดนโยบาย การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เป็นผู้กล่าวน าค าปฏิญญาเขตสุจริต เพ่ือสร้างความตระหนัก ค ามั่นใจในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ และทุกครั้งที่มี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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 6.การประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือมอบนโยบาย สร้างความตระหนัก  ให้บุคลา
การสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมทบทวนภารกิจงาน ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางพัฒนางานให้ดี 
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ภาคผนวก 3 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจ าป ี
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ภาคผนวก 4 
O37การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
การประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทบทวนภารกิจงานของกลุ่ม/หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม PLC ของข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เพื่อทบทวน ภารกิจงานของแต่ละคน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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ภาคผนวก 5 
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 
การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 11 ก.พ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O 43 การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 2 
46 

 ประชุม เป็นผู้ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการขับเคลื่อนเขตสุจริตและเตรียมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2564ทั้ง
การประชุมฝ่ายทีมบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา การประชุมของแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ก ากับติดตามตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
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 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดพร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยกลุ่มทุกลุ่มของ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
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 การจัดกิจกรรมท าบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยมี รองผู้อ านวยการ และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมท าบุญ ณ ณ วัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
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ภาคผนวก 6 
O39แผนการป้องกนัการทุจริต 
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ภาคผนวก 7 
O40รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
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ภาคผนวก 8 
O41รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ี
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ภาคผนวก 9 
O42 มาตรการสง่เสริมความโปร่งใส 

และป้องกันการทุจริตภายในหนว่ยงาน
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ภาคผนวก 10 
O43มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
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มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้าง 
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มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
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มาตรการการใช้ดุลพินิจ
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