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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3        
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ภายใต้
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ 
ส่วนที่ 1  บทน าน าเสนอข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  บทวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 3 แสดงรายละเอียดทิศทางการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล 
ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผนและข้อมูลชื่อโครงการ  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ  ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนส าเร็จ 
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 10 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมา 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรค ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย 
และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง   
 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้าน      
การส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่า ง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริต
ของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ ประชาชนมีบทบาทส าคัญ                         
ในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและ กลไกที่มีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน                          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
สามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง 
ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กร 
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สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม    
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจ ริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3  คือ ประเทศไทยมี
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ  20 ปี (พ .ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
เป็นกรอบทิศทาง ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดน้อย
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ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 

อ านาจหน้าที ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตร 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 

พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ สถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที ่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ                      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
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     โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 
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พ้ืนที่เขตบริการ จ านวน 3 อ าเภอ สถานศึกษา 88  แห่ง  12 สาขา 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
(คน) 

1. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

 1.1 ผู้อ านวยการ 1 

 1.2 รองผู้อ านวยการ  2 

 1.3 กลุ่มอ านวยการ 4 

 1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 

 1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 3 

 1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 

 1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 5 

 1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 15 

 1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 

 1.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  7 

 1.9 หน่วยตรวจสอบสอบภายใน - 

2. ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 11 

 รวมทั้งสิ้น 63 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ที ่ รายการ จ านวน 
(คน) 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต ๖    91 

2 คร ู  845 

3 พนักงานราชการ 51 

4 ครูอัตราจ้าง 149 

5 ลูกจ้างประจ า 35 

6 ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 31 

 รวมทั้งสิ้น 1,202 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย
ใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
เริ่มด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามล าดับ   
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment:  ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (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) 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based) 

 2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal) 

 3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
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          จากข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ได้ คะแนน
การประเมินในดัชนีที่ 1-9 ในระดับสูง ร้อยละ 90 ขึ้นไป ส่วนตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับต่ า  
คือ ร้อยละ  79.91   สะท้อนให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  มีจุด                    
ที่จะต้องพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิมและคงสภาพการด าเนินงานในดัชนีที่  10 ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

กรอบการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ITAS 

 1) การปฏิบัติหน้าที่            2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อ านาจ                      4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพของการด าเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล          10) การป้องกันการทุจริต  
 เครื่องมือประกอบด้วย 

 1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 30% จ านวน 5 ตัวชี้วัด 30 ค าถาม 

- การปฏิบัติหน้าที่  - การใช้งบประมาณ  - การใช้อ านาจ 

- การใช้ทรัพย์สินของราชการ  - การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 30% จ านวน  3  ตัวชีว้ัด 15 ค าถาม 

- คุณภาพของการด าเนินงาน 

- ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

- การปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 40% จ านวน  2  ตัวชี้วัด  48  ข้อมูล 

- การเปิดเผยข้อมูล 

-  การป้องกันการทุจริต 

3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านสังคมทุจริตทุกรูปแบบ 

พันธกิจ : 

 1. สร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา และสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต ลดขั้นตอนการท างานเกิด
ประโยชน์ ต่อผูรับบริการ 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้าประสงค์ : 

เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดeเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ  
การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เชิงปริมาณ) 

 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตมี ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 90 (เชิงคุณภาพ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้ เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ 
แนวทางการด า เนิ นการตามกลยุทธ์และตั วชี้ วัด  ความส า เร็จ เพ่ื อ ให้ ทุ กส่ วนราชการในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ ต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี 
จิตส านึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถ 

แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน ์

ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประพฤติตนเป็น 

พลเมืองด ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม สู่การเป็น 

บุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ 

เจตนารมณ์ 

บริหารงานด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจรติ 
และก าหนดนโยบาย 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการ 

ด่าเนินงาน 

1. การประกาศ 

เจตนารมณ์  /ก าหนด  

นโยบาย 

- การประกาศเจตจ านงการ
บริหาร งานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 

- การประกาศนโยบาย 

คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

- การออก/ติดตาม 

แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการให้และรับ 

ของขวัญ เพ่ือให้ 
บุคลากร ถือปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

1. ร้อยละของความ 

ส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตามแนวทางปฏิบัติ 

50,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

2. สร้างจิตสานึกท่ีตัว 

บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและผลกระทบ 

ของการทุจริต ให้ 
ด ารงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมี 

เกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้าง 
จิตส านึกและค่านิยม 

การต่อต้านและไม่ทน 

ต่อการทุจริต 

- การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "เขตสุจริต 

ไม่คิดคอร์รัปชั่น" 

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

 

 3. ปรับฐานความคิด 

บุคลากรให้สามารถ 

แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการ 

ด าเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด 

บุคลากรให้สามารถ 

แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "การกระท่า 
ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน" 

- การสร้างความรับรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนให้กับข้าราชการ 

ใหม่ 

3. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรเป้าหมายมี 
ความตระหนัก 

และปฏิบัติหน้าที่ให้ 
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

 4. ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรมและ 

จริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมท า 

ความดี เพื่อสาธารณะ 

แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว 
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจริตจิตสาธารณะ 

4. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รบการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 

คุณธรรมและจริยธรรม 

และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

50,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัย ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ

(บาท) 

1.ส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา  
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสใน
การ 

ด าเนินงาน
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมาย 
เพ่ือ ผลักดันให้
ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์
รัปชัน (CPI) 

ของประเทศ 
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ 
ยกระดับการ
ท างาน ให้
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใส
ในการ ด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน
การประเมิน ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

- การเข้ารับการ ประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใส 

การด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) และของ 
โรงเรียน 43 แห่ง 

-การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี  2563 

- การประชุมชี้แจงให้ 
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสฯให้กับ 
บุคลากรในเขตพ้ืนที่ และ
โรงเรียนที่เข้ารับ การ
ประเมิน 43 แห่ง 

1. ค่าคะแนน
เฉลี่ย การ
ประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA)  

2.ค่าคะแนน
เฉลยการ 
ประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส
ของ โรงเรียนที่
เข้ารับการ 
ประเมิน 43 

แห่ง 

 

50,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 

 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ด้าน 

การป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

สู่การปฏิบัติ 

2. การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกัน 

และปราบปราม
การทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจ าปี 
2563 

2. หน่วยงานม ี

แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ประจ าปี 
2563 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ 

สาธารณชนให้เกิด 

ความเชื่อมั่นใน 

กระบวนการท่างาน 

ด้านการป้องกันและ 

ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 

หน้าที่ และการ 

ด าเนินงาน ในด้าน 

การส่งเสริมจริยธรรม 

และต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ 

ประชาสมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 

น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการ
ทุจริต 

3. จ านวนรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน
การ 

ทุจริต เพ่ือสร้างการ
รับรู้ 

50,000 

 4. พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เนื้อหา สาระ 

และช่องทางให้ 
เหมาะสม สอดคล้อง 
กับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 

ระดับ 

4. การจัดท าและ 

ด าเนินการตาม 

ยุทธศาสตร์ 
ประชาสมพันธ์โดยการ 

มีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

-พัฒนาเว็บไซด์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถม ศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

และของโรงเรียนในสังกัด 

-ติดตามและประเมิน 

ผลความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 

4. ร้อยละของความ 

พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
ต่อระบบบริหาร
จัดการ 

งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้าน 

การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก คือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ 
2563 มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. กิจกรรมการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 

    มีกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (16 โรงเรียน) 
1.2 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์อร 

- ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน โดยยึดธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม Clean and Clear  ปฏิบัติกรรมท าความดีเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม “เข้าวัด เข้าวา  จิตอาสารวมใจ  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักและการรับรู้แก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

3. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 

          เชิงคุณภาพ  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบและมีการรับรู้
เกี่ยวกับเจตนารมณ์และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
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ผลการด าเนินงาน 

1. ได้รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ได้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีมาตรการ  กลไก และวางระบบ 

ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และก ากับติดตามมาตรการ  กลไก หรือก ากับติดตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                
ค าประกาศเจตจ านง “เขตสุจริต” สู่สารณชนหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
ช่อง Youtube CM6  Facebook  Line 

5. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 เข้าร่วมกิจกรรม 

6. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 100 ทุกกิจกรรม 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รบการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้ 

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 รับรู้นโยบายการ 

บริหารงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ มาก 

 งบประมาณในการด าเนินงาน  50,000  บาท 
 

ภาพแสดงการด าเนินงานตามกิจกรรม 
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กิจกรรมเข้าวัด เข้าวา 
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กิจกรรม Clean and Clear ปฏิบัติกรรมท าความดีเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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2. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

    มีกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมท าความดีเพ่ือสาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัว (ยึดหลักพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 

สุจริต จิตสาธารณะ) 
2.2 กิจกรรมรักษ์น้ า  รักษ์ไฟฟ้า ร่วมใจประหยัดพลังงาน (จัดท าแนวปฏิบัติตามมาตรการ 

ประหยัดพลังงาน  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเสร็จงาน)  
2.3 กิจกรรมพัฒนาการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์  ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในบริการ  
2.4 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะด้านคุณธรรมแก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือสร้างความดีแก่สาธารณะ  แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

ส่วนรวม โดยยึดหลักพอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
 

เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 

          เชิงคุณภาพ  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะที่ดี แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยยึดหลักพอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
 

ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมที่ดีขึ้น รู้จักแบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยยึดหลัก
พอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

2. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีวินัยในการ 

ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี เห็นแก่ส่วนรวม มีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือการท างานส่วนรวม ด้วย
การสร้างวัฒนธธรรมองค์กรร่วมกัน 

3.  บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนักในการด าเนินงานและพัฒนางานในหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ 

4. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับการปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข 
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5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีความ
มั่นคง สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์
เป็นประมุข 

6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีระบบการวางแผนการน าไปสู่การปฏิบัติ 
สามารถก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรม               
ภิบาล 

 งบประมาณในการด าเนินงาน  50,000  บาท 
 

ภาพแสดงการด าเนินงานตามกิจกรรม 
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23 

3. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA Online) 
    มีกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการ 
ประเมิน 

3.2 กิจกรรมแจ้งข่าวสารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ สร้างความโปร่งใสในการ 

ปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 

เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

          เชิงคุณภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ผลการด าเนินงาน 

 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 ร้อยละ  100 มีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  ITA Online และร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเขตสุจริต 

 งบประมาณในการด าเนินงาน  100,000  บาท 
 

ภาพแสดงการด าเนินงานตามกิจกรรม 
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25 

ส่วนที่ 4 

ทศิทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตในปีนี้ ทีมบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ความส าคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนอย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย นายสมพงศ์  
พรมจันทร์ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน โดยเฉพาะนายจิรเมธ  จันทบูรณ์ ผู้เป็นหัวหน้าคณะในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ครั้งนี้ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นความส าคัญ มีความตระหนัก  ตั้งใจส่งเอกสาร  
หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน ( IIT, EIT, EBIT ) ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  ได้ คะแนนการประเมินในภาพรวม ร้อยละ 90 ขึ้นไป แต่มีผลการประเมินใน
ดัชนีที่ 1 และดัชนีที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านความโปร่งใสและด้านความพร้อมรับผิด ต่ ากว่าดัชนีด้าน
อ่ืนๆ ดังนั้นต้องพัฒนาดัชนีที่ 1 และดัชนีที่ 2 ดัชนีคือด้านความโปร่งใสและดัชนีด้านความพร้อมรับผิด                
ให้สูงขึ้นในปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


