
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 
 

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

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอข้อมูล
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บทวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 
แสดงรายละเอียดทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการ
จัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส ำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ 
 
             กลุ่มอำนวยการ 

                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

        

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 
        หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
ส่วนที่ 1 บทนำ 1 

ความเป็นมา 1 
ข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
- อำนาจหน้าที่ 

 
    2 

- โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 3 
- ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 4 
- ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน  5 
- คะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
     ปี 2558 - 2564 

6 

- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  7 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 8 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 8 
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 9 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 9 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
           การดำเนินกิจกรรมโครงการ 12 

- กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา                    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

13 

- กิจกรรมที่ 2 การประชุมสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

16 

- กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการการผู้รับผิดชอบการรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

18 

- กิจกรรที่ 4 กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและชี้แจงช่องทาง 
                การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

21 



 
 

- กิจกรรมที่ 5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 24 
- กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ประกอบการต่อต้านการทุจริต 29 
- กิจกรรมการที่ 7 กิจกรรมการประชุมตัวแทนของทุกกลุ่มงานในการมอบหมายความ

รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (OIT 
32 

- กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ITA Online) 

35 

- กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2       
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 

38 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเขตสุจริต 
ของผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

42 

ส่วนที่ 4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 45 
ภาคผนวก  

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
47 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาออนไลน ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
( Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online)  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 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 99.87 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.32 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.07  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.06  

    ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.77 ซึ่งอยู่ในระดับ AA

 



 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.91 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.15 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.13 

               ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.92 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

 2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
 2.1 ด้านบุคลากร 
  1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของหน่วยงาน ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 

2) หน่วยงานมีการเปลี ่ยนแปลงบุคลากรผู ้รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานทำให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมิน ITA Online  
 2.2 ด้านเทคนิค 
  คำถามเชิงลบทำให้ผู้ตอบตอบข้อมูลผิดไป มีความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และ
แบบ EIT 

3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ 
 3.1 ด้านบุคลากร 

1) แจ ้งกระบวนการว ิธ ีการดำเน ินงานผ ่านทาง Social Network /ประช ุม Video 
Conference  

2) หากหน่วยงานมีการเปลี ่ยนแปลงผู ้รับผิดชอบควรให้ผู ้ที ่ร ับผิดชอบคนเดิมได้อธิบาย
กระบวนการขั ้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู ้ร ับผิดชอบใหม่ หรือประสานที ่ปรึกษาเกี ่ยวกับ
กระบวนการและข้ันตอนการประเมิน 
 3.2 ด้านเทคนิค 

ที่ปรึกษาการประเมิน และ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งาน
ระบบ ITA Online ที่ปรึกษาการประเมิน ควรชี้แจงและอำนวยความสะดวกในการตอบแบบประเมิน 

 

 
 

( นายจรัญ  แจ้งมณี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
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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) จึงนำมาสู่
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 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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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 1 

2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 3 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 47 

4 นักจิตวิทยา 1 
5 ลูกจ้างประจำ 5 

6 ลูกจ้างชั่วคราว 17 

รวมทั้งสิ้น (คน) 74 

 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 142 
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 14 
3 คร ู 1263 
4 ลูกจ้างประจำ 47 
5 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 
6 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000 บาท 88 
7 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เงินเดือน 15,000 บาท 59 
8 พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน 48 
9 พนักงานราชการตำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 23 
10 พนักงานราชการ นักจิตวิทยา 1 
11 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 43 
12 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 3 
13 ครูผู้ทรงคุณค่า 4 
14 นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) 33 
15 นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน) 83 
16 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  23 
17 นักเรียน 23,313 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment –  ITA)  ของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษาเช ียงราย  

เขต 2  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษา
ข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทยให ้ ส ู งข ึ ้ น  ซ ึ ่ ง การว ิ จ ั ยด ั งกล ่ า ว ได ้ ส ั ง เคราะห ์ป ระ เด ็ นการสำรวจของแต ่ ละแหล ่ งข ้ อ มู ล 
ที ่องค ์กรความโปร ่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช ้ในการประเมินด ัชนีการรับรู้  
การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ ่มเติม การเชื ่อมโยงให้เกิดความต่อเนื ่องกับเกณฑ์  
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไป
ถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่กา รปรับปรุงแก้ไข ลด
โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ
ไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 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 
2564 95.33 เพ่ิมข้ึน +9.6 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน           
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.87 Excellence ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 96.32 Excellence ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 99.07 Excellence ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 98.06 Excellence ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.77 Excellence ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.91 Excellence ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.15 Excellence ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.13 Excellence ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 80.92 Good ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 Excellence ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
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ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เช ียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช ้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบ ัติ การป้องกัน 

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

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือพิจารณาให้ความ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2  

ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ : องค์กรคุณภาพ สู่พัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

คำนิยามวิสัยทัศน์ 
 1.องค์กรคุณภาพ หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ตามจุดเน้น CR2Q-Ed Model  
 2.พัฒนาการศึกษาที่ยั ่งยืน หมายถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน CR2ACTS Model 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  

 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นมืออาชีพ  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำพระบรม-      รา
โชบาย ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมี            
ส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้น               
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่โดยใช้ CR2Q-ED Model , CR2ACTS Model 
 

 เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแข่งขัน 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความ

ปลอดภัยตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
 5. สพป.เชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
น้อมนำพระบรมราโชบาย ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. สพป.เชียงราย เขต 2 มีการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
มาตรฐานและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่โดยใช้ CR2Q-ED Model , CR2ACTS Model 
 

 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียน ทั้งมติิการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต 
2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 3. ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั ่วถึง เสมอภาค              
มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
 5. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำพระบรมราโชบาย ศาสตร์ -
พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital- Technology) 
และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมาตรฐานและจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่โดยใช้ CR2Q-ED Model , CR2ACTS Model 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (เชิงปริมาณ)  

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (เชิงปริมาณ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับ
สภาพสังคม ให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ  
กล่อมเกลาทางสังคม ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบการดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ 
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แนวทาง การดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี ้วัด ความสำเร็จเพื ่อให้ทุกส่วนราชการ            
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.บุคลากรทุก
ระดับ 
มีจิตสานึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผล 
ประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มี 
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล 
ต้นแบบ 

การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและ
การศึกษาดูงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 77 
คน 
กิจกรรมที่ 2  
การประชุม
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานและ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองการ
รายงานคุณภาพและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรใน
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
เกิดความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสำนึก
สาธารณะและ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 .สำน ักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษามี
เครื่องมือและมีการ
พ ัฒนา เ ว ็ บ ไ ซ ต์
สำนักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

พัฒนาเครื่องมือและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

2.กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือและการ
พัฒนาเว็บไซต์
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ใน
การประเมิน ITA 
Online 

จำนวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพและ
เว็บไซต์สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษามีการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบให้ดีข้ึน 

30,000 

3 . ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เ ม ิ น  ITA 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมิน ITA ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ปี 2564 
เพ่ิมสูงขึ้น 

สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
สติ๊กเกอร์ไวนิล
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตแนวสร้างสรรค์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจและกระตุ้น
ให้ทุกคนรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต 

จำนวนรูปแบบ
การ
ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และ
ต่อต้านการทุจริต 

50,000 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ดังนี้ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต   

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน  

เชิงคุณภาพ บุคลากรที ่เข้ากิจกรรมรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส           

ในการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน  

  จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกวันจันทร์ต้นเดือน 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)   

งบประมาณในการดำเนินงาน    -   บาท  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

  จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
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กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน  

  จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกวันจันทร์ต้นเดือน ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงราย เขต 2 โดยมี  

  1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน หลายช่องทางอาทิเช่น เว็บไซต์, ไลน์ และ Facebook  

  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายการบริหารงานสุจริต ชัดเจนตรวจสอบได้  

  3. คนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของประกาศเจตจำนงสุจริต เพราะมี 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)   

งบประมาณในการดำเนินงาน    -   บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรจัดกิจรรมสม่ำเสมอเพ่ือสร้างความตระหนักในการประกาศเจตจำนงร่วมกัน 
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ภาพกิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 
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กิจกรรมที่ 2 การประชุมสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

วัตถุประสงค์  

เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร     

ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกคน  
เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการ   
                และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ผลการดำเนินงาน  

  - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
- การพิจารณาความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 

 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
3 3 9 (1) 

2 การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด 

3 2 6 (2) 

3 การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการในเรื่อง
ส่วนตัว 

2 2 4 (3) 

4 การเบิกค่าใช้จ ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และค่า
เดินทางไปราชการ  

2 2 4 (4) 

 
งบประมาณในการดำเนินงาน    11,200   บาท  

ปัญหาอุปสรรค  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ  ควรจะจัดประชุมทุกปีเพ่ือสร้างความตระหนักในการลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการการผู้รับผิดชอบการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

วันที่  13 พฤษภาคม  2564 

วัตถุประสงค์  

เพื่อบรรลุการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ITA Online) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดธรรมาภิบาลใน

หน่วยงาน 

ผลการดำเนินงาน  

  1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ช่วยกันเปิดเผยข้อมูลให้มี      

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  2. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล  

งบประมาณในการดำเนินงาน    1,200  บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  เนื่องจากบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการมีภารกิจมาก ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกคน 

ข้อเสนอแนะ 

 หากไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอ่ืนใด ผู้รับผิดชอบจะประสานงานกับผู้รายงานโดยตรง 
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กิจกรรมที่ 4 การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และชี้แจง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  วันที่  18  มิถุนายน 2564 

วัตถุประสงค์  

เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของ

ตนเอง สร้างความเข้าในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด

การรับสินบนได้ในอนาคต 

ผลการดำเนินงาน  

  1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ตอบแบบวัดการรับรู ้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

  2. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล  

งบประมาณในการดำเนินงาน    1,200  บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  เนื่องจากบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการมีภารกิจมาก ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกคน 

ข้อเสนอแนะ 

 หากไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอ่ืนใด ผู้รับผิดชอบจะประสานงานกับผู้รายงานโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ภาพกิจกรรมท่ี 4 การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และช้ีแจง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  วันที่  18  มิถุนายน 2564 
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กิจกรรมที่ 5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

วัตถุประสงค์  

เพื่อประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ        

การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดตามหลักมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่

กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ผลการดำเนินงาน  

  1. ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

  2. สะท้อนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

งบประมาณในการดำเนินงาน    -  บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี  
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ภาพกิจกรรมที่ 5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
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ภาพกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ประกอบการต่อต้านการทุจริตของบุคลากร 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงออกในการต่อการทุจริต คอรัปชั่น พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรา เขต 

2 ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  

1. ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ มีความ

ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและโปร่งใน ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น  

2. มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการ

บริหารงานและปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

งบประมาณในการดำเนินงาน    1,000 บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี  
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ภาพกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ประกอบการต่อต้านการทุจริตของบุคลากร 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการประชุมตัวแทนของทุกกลุ่มงานในการมอบหมายความรับผิดชอบการรายงานข้อมูล 

(OIT) วันที่  24  มิถุนายน  2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของแต่ละกลุ่มงานให้สำเร็จลุล่วงตาม

กำหนดระยะเวลาของ สพฐ. โดยนำเสนอข้อมูลผ่านผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการกลั่นกรองระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  

 - จัดทำข้อมูลรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ (OIT) ตามรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ จำนวน 43 

ประเด็น 

 - รายงานข้อมูล (OIT) ทันตามกำหนดระยะเวลาให้ถูกต้อง 

งบประมาณในการดำเนินงาน    450  บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี  
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ภาพกิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมการประชุมตัวแทนของทุกกลุ่มงานในการมอบหมายความรับผิดชอบการรายงาน

ข้อมูล (OIT) วันที่  24  มิถุนายน  2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ITA Online)  

วันที่ 20 กรกฎาคม  2564 

วัตถุประสงค์  

เพื ่อกลั ่นกรองและตรวจสอบข้อมูล แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้ถูกต้องตรงตาม

รายละเอียดที่เผยแพร่ จำนวน 43 ประเด็น 

ผลการดำเนินงาน  

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและ

ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่เผยแพร่  

งบประมาณในการดำเนินงาน    3,680  บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี  
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ภาพกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 (ITA Online)  วันที่ 20 กรกฎาคม  2564 
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กิจกรรมที่ 9 กจิกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่  29  กันยายน  2564   

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ความรู้แนวทางการพัฒนายกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานแก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์กรโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย 

ผลการดำเนินงาน   

- บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับความรู้ในการป้องกัน       

การทุจริตในองค์กร 

- มีแนวทางการพัฒนายกระดับธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

2 

งบประมาณในการดำเนินงาน    36,160  บาท  

ปัญหาและอุปสรรค  

  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรจัดเป็นกิจกรรมทุกปี เพ่ือเป็นความรู้ให้แก่บุคลากร  
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ภาพกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่  29  กันยายน  2564   

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
 

 



40 
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กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเขตสุจริต 
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  วันที่  17 – 19 กันยายน  2564 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือระดมสมองหาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน 

- เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2     

ให้ได้รับแนวคิด วิสัยทัศน์ใหม่ๆ มาบูรณาการใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการดำเนินงาน   

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ทุกตำแหน่ง ได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ของ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

สามารถนามาบูรณการในการบริหารงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้เป็นอย่าง

ดี ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

สามารถส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

งบประมาณในการดำเนินงาน     139,200 บาท  

ปัญหาและอุปสรรค   

1. ระยะเวลาในการพัฒนามีจำกัด  
2. งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ  
3. ขาดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินงานพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมระยะเวลาในการดาเนินงานพัฒนา  
2. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย  
3. จัดหางบประมาณสาหรับการจ้างวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  
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กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเขตสุจริต 
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  วันที่  17 – 19 กันยายน  2564 
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ส่วนที่ 4 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตในปีนี้ ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ให้ความสำคัญและให้

ความร่วมมือขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื่อนนำโดย นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ผนวกกับ

บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที ่ทุกคน เห็นความสำคัญ มีความตระหนัก ตั ้งใจดำเนินกิจกรรมเพ่ือ

ประกอบการรายงานข้อมูล และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)   

  ซึ ่งส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(ITA Online) ในปีนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดค้ะแนน 95.33  ระดับ AA เป็น

ลำดับที่ 75  จาก 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น +9.6 

  จากการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA Online) พบว่าประเด็นการประเมินที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 95 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

คือ ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.64 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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