ก

คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็ น ไปตามแนวทางการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์
ประเด็น การป้ องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คื อ
ส่วนที่ 1 บทนานาเสนอข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 บทวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 แสดงรายละเอียดทิศทางการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผนและข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ส่วนที่ 4
ผลการดาเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และส่ วนที่ 5 ทิศทางการพัฒ นา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนสาเร็จ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
พฤษภาคม 2563
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ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรค สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์
จั น ทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ป ระกาศนโยบายในการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต ปรากฏในด้าน
การส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ของความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่า ง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่ งมี ขั้ น ตอนยื ด ยาวใช้ เวลานาน ซ้ าซ้ อ นและ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ของภาครั ฐ และประชาชน ประกอบกั บ
ยุท ธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็ น กรอบทิ ศ
ทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริต
ของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมี วินัย และยึดมั่น ในคุ ณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับ การ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า งบู ร ณาการโดยให้ ประชาชนมี บ ทบาทส าคั ญ
ในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ กลไกที่มีอิสระ
อย่างแท้จริง ในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุล อานาจ ควบคู่กับการพัฒ นากฎหมาย กฎระเบียบ
ตลอดจนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาแล ะเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดาเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
สามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง
ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร
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สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวัน ที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้ งชาติ ต้ านทุ จ ริ ต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพั น ธกิ จ หลั ก เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจ ริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมี
ค่าดัช นี การรั บ รู้ การทุจริ ต (CPI) สู งกว่าร้ อยละ 50 เพื่อ ให้ เป็ น มาตรฐานเป็ น ที่ยอมรับ จากทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันและ
ปราบปราม การทุจริ ตและประพฤติมิช อบ เพื่ อให้ ส่ วนราชการและหน่ ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ ยึ ดกรอบยุท ธศาสตร์ ห ลั กที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิ บั ติการป้ องกัน การทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึ ง น ามาสู่ ก ารจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม่ เขต 6 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
เป็นกรอบทิศทาง ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดน้อย
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ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
อานาจหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีห น้าที่ดาเนิ นการให้เป็น ไปตามอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตร 37
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6
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พื้นที่เขตบริการ จานวน 3 อาเภอ สถานศึกษา 88 แห่ง 12 สาขา

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีงบประมาณ 2563
ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
1.1 ผู้อานวยการ
1.2 รองผู้อานวยการ
1.3 กลุ่มอานวยการ
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.9 หน่วยตรวจสอบสอบภายใน
2. ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(คน)
1
2
4
6
3
5
5
15
4
7
11
63
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(คน)
91
845
51
149
35
31
1,202

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย
ใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
เริ่มดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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กรอบการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
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จากข้ อ มู ล คะแนนรายดั ช นี ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ คะแนน
การประเมินในดัชนีที่ 1-9 ในระดับสูง ร้อยละ 90 ขึ้นไป ส่วนตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับต่า
คือ ร้ อยละ 79.91 สะท้ อนให้ เห็ น ว่าส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีจุ ด
ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นายิ่ ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม และคงสภาพการด าเนิ น งานในดั ช นี ที่ 10 ให้ ต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ต่ อ ไป
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
เชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2563
กรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ITAS
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพของการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือประกอบด้วย
1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 30% จานวน 5 ตัวชี้วัด 30 คาถาม
- การปฏิบัติหน้าที่
- การใช้งบประมาณ
- การใช้อานาจ
- การใช้ทรัพย์สินของราชการ - การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 30% จานวน 3 ตัวชีว้ ัด 15 คาถาม
- คุณภาพของการดาเนินงาน
- ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
- การปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 40% จานวน 2 ตัวชี้วัด 48 ข้อมูล
- การเปิดเผยข้อมูล
- การป้องกันการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม่ เขต 6
ประจาปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านสังคมทุจริตทุกรูปแบบ
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา และสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต ลดขั้นตอนการท างานเกิด
ประโยชน์ ต่อผูรับบริการ
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดeเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ร้อยละของผู้เข้าร่ว มโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้ เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้ างความตระหนั กรู้ในการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริตมี ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 90 (เชิงคุณภาพ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้ เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้ง แต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสั งคมใน ทุ กระดับ ช่ว งวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝั งความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์
แนวท างการด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ เพื่ อให้ ทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ ต่อไป
งบประมาณ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
บุคลากรทุกระดับมี 1. การประกาศ
1. การประกาศ
1. ร้อยละของความ
จิตสานึกและ
เจตนารมณ์
เจตนารมณ์ กาหนด /
สาเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ
พฤติกรรมที่สามารถ บริหารงานด้วยความ นโยบาย
แยกแยะระหว่าง ซื่อสัตย์สุจรติ
- การประกาศเจตจานงการ
และกาหนดนโยบาย บริหาร งานด้วยความซื่อสัตย์
ผลประโยชน์
คุณธรรมและ
ส่วนตัวและ
สุจริต
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความโปร่งใสในการ - การประกาศนโยบาย
ประพฤติตนเป็น ด่าเนินงาน
คุณธรรมและความ
50,000
พลเมืองดี มีคุณธรรม
โปร่งใสในการดาเนินงาน
จริยธรรม สู่การเป็น
- การออก/ติดตาม
บุคคลต้นแบบ
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

2. สร้างจิตสานึกที่ตัว 2. ปลูกฝังและสร้าง
2. ร้อยละของจานวน
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง จิตสานึกและค่านิยม
บุคลากรผู้เข้าร่วม
ปัญหาและผลกระทบ การต่อต้านและไม่ทน
กิจกรรมมีความ
ของการทุจริต ให้ ต่อการทุจริต
ตระหนักรู้ และได้รับ
ดารงตนอย่างมี
- การประชุมเชิง
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
ศักดิ์ศรีและมี
ปฏิบัติการ "เขตสุจริต
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
เกียรติภูมิ
ไม่คิดคอร์รัปชั่น"
การทุจริต
3. ปรับฐานความคิด 3. ปรับฐานความคิด
3. ร้อยละของจานวน
บุคลากรให้สามารถ บุคลากรให้สามารถ
บุคลากรเป้าหมายมี
แยกแยะระหว่าง แยกระหว่างผลประโยชน์ ความตระหนัก
ผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนตัวและผลประโยชน์ และปฏิบัติหน้าที่ให้
และผลประโยชน์ ส่วนรวม
เป็นไปตามแนวทาง
ส่วนรวมในการ
- การประชุมเชิง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติการ "การกระท่า ซ้อน
ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่
4. ส่งเสริมการสร้าง 4. ส่งเสริมกิจกรรมท า 4. ร้อยละของจานวน
คุณธรรมและ
ความดี เพื่อสาธารณะ บุคลากรที่ได้รบการ
จริยธรรมในการ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเพื่อ
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 50,000
ต่อต้านการทุจริต สุจริตจิตสาธารณะ
และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์
1.สานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสใน
การ
ดาเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย
เพื่อ ผลักดันให้
ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์
รัปชัน (CPI)
ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

กลยุทธ์
1. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทางาน ให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใส
ในการ ดาเนินงาน
ของ หน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน
การประเมิน ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการ ประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใส
การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) และของ
โรงเรียน 43 แห่ง
-การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบ
สารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจาปี 2563
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯให้กับ
บุคลากรในเขตพื้นที่ และ
โรงเรียนที่เข้ารับ การ
ประเมิน 43 แห่ง

ตัวชี้วัด
1. ค่าคะแนน
เฉลี่ย การ
ประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ของ สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
2.ค่าคะแนน
เฉลยการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของ โรงเรียนที่
เข้ารับการ
ประเมิน 43
แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
50,000
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ

งบประมาณ
(บาท)
2. การจัดทาแผน 2. หน่วยงานมี
ปฏิบัติการป้องกัน แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตของ
การทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่ ประจาปี
การศึกษาประจาปี 2563
2563
ตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์
2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3. สร้างการรับรู้ 3. สร้างสื่อ
เกี่ยวกับบทบาท ประชาสมพันธ์
หน้าที่ และการ
แนวสร้างสรรค์
ดาเนินงาน ในด้าน เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
การส่งเสริมจริยธรรม น่าสนใจ และกระตุ้นให้
และต่อต้านการทุจริต ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการ
ทุจริต
4. พัฒนารูปแบบ 4. การจัดทาและ
วิธีการ เนื้อหา สาระ ดาเนินการตาม
และช่องทางให้
ยุทธศาสตร์
เหมาะสม สอดคล้อง ประชาสมพันธ์โดยการ
กับความต้องการของ มีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายทุก ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ระดับ
ได้เสีย
-พัฒนาเว็บไซด์
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
และของโรงเรียนในสังกัด
-ติดตามและประเมิน
ผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด
3. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้าน
การ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหาร
จัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)
50,000
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก คือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ
2563 มีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
มีกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการ ดังนี้
1.1
กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (16 โรงเรียน)
1.2
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์อร
- ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงาน โดยยึดธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
วัฒ นธรรมองค์ กร กิ จกรรม Clean and Clear ปฏิ บั ติก รรมท าความดีเพื่ อสั งคมและสาธารณประโยชน์
กิ จ กรรม “เข้ าวั ด เข้ า วา จิ ต อาสารวมใจ ส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ” เนื่ อ งในโอกาสวัน เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้แก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
3. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบและมีการรับรู้
เกี่ยวกับเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
1. ได้รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ได้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีมาตรการ กลไก และวางระบบ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกากับติดตามมาตรการ กลไก หรือกากับติดตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
คาประกาศเจตจ านง “เขตสุ จ ริต ” สู่ ส ารณชนหลายช่ องทาง เช่น เว็บ ไซต์ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ช่อง Youtube CM6 Facebook Line
5. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมกิจกรรม
6. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 100 ทุกกิจกรรม
ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รบการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้
7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับรู้นโยบายการ
บริหารงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ มาก
งบประมาณในการดาเนินงาน 50,000 บาท
ภาพแสดงการดาเนินงานตามกิจกรรม
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กิจกรรมเข้าวัด เข้าวา
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กิจกรรม Clean and Clear ปฏิบัติกรรมทาความดีเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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2. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการ 4 กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมทาความดีเพื่อสาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัว (ยึดหลักพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะ)
2.2 กิจกรรมรักษ์น้า รักษ์ไฟฟ้า ร่วมใจประหยัดพลังงาน (จัดทาแนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเสร็จงาน)
2.3 กิจกรรมพัฒนาการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในบริการ
2.4 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านคุณธรรมแก่บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อสร้างความดีแก่สาธารณะ แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวม โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะที่ดี แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
ผลการดาเนินงาน
1. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ดีขึ้น รู้จักแบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
2. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีวินัยในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี เห็นแก่ส่วนรวม มีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อการทางานส่วนรวม ด้วย
การสร้างวัฒนธธรรมองค์กรร่วมกัน
3. บุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนักในการดาเนินงานและพัฒนางานในหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส่
4. บุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับการปลูกฝั ง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข

21

5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีความ
มั่นคง สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์
เป็นประมุข
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการวางแผนการนาไปสู่การปฏิบัติ
สามารถกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรม
ภิบาล
งบประมาณในการดาเนินงาน 50,000 บาท
ภาพแสดงการดาเนินงานตามกิจกรรม
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3. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA Online)
มีกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน
3.2 กิจกรรมแจ้งข่าวสารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่ อประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ น งานของสถานศึกษาและสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เชิงคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online และร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเขตสุจริต
งบประมาณในการดาเนินงาน 100,000 บาท
ภาพแสดงการดาเนินงานตามกิจกรรม
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ส่วนที่ 4
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ 2563
การขับ เคลื่อนเขตพื้น ที่การศึกษาให้ เป็ นเขตสุ จริตในปี นี้ ทีม บริหารเขตพื้น ที่การศึกษาให้
ความสาคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนอย่างเต็มกาลังความสามารถ การขับเคลื่อนนาโดย นายสมพงศ์
พรมจันทร์ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน โดยเฉพาะนายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้เป็นหัวหน้าคณะในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ครั้งนี้ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นความสาคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร
หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน ( IIT, EIT, EBIT ) ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA Online) ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ คะแนนการประเมินในภาพรวม ร้อยละ 90 ขึ้นไป แต่มีผลการประเมินใน
ดัชนีที่ 1 และดัชนีที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านความโปร่งใสและด้านความพร้อมรับผิด ต่ากว่าดัชนีด้าน
อื่น ๆ ดังนั้ น ต้ องพั ฒ นาดั ช นี ที่ 1 และดัช นี ที่ 2 ดั ช นี คื อด้ านความโปร่ งใสและดั ช นี ด้ านความพร้อ มรั บ ผิ ด
ให้สูงขึ้นในปีงบประมาณ 2563

