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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผล                  

การประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน               

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน      
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้
งบประมาณ 3. การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพ                  
การด าเนินงาน  7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการท างาน  9. การเปิดเผยข้อมูล                     
10. การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ      
ความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

  การขับเคล่ือนเขตพื้นท่ีการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้
เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีมบริหารเขตพื้นท่ีให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือขับเคล่ือน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคล่ือนน าโดย นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง 4 ท่าน ผนวกกับบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก ต้ังใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับ                  
การประเมิน ITA Online ท้ัง 3 ด้าน ( IIT, EIT,OIT) และจากผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้คะแนน 82.20    เป็นล าดับท่ี 145  ของประเทศ  ในปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา 

  1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจาก               
การประเมินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ังส้ิน 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.20  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ  B  ( Good)   
 1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.20  ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ  B   โดยตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้
คะแนนสูงสุด 97.38 คะแนน  ส่วนตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าตัวช้ีวัดอื่น ๆ คือ การเปิดเผยข้อมูล 85.92 

คะแนน 

  1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ท่ีผ่านมา  ( พ.ศ. 2558- 2563) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 60.10 - - 
2559 79.64 เพิ่มขึ้น +19.54 
2560 75.77 ลดลง -3.87 
2561 85.57 เพิ่มขึ้น +9.80 
2562 92.35 เพิ่มขึ้น +6.78 
2563 82.20 ลดลง -10.15 
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  1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเรียนตามล าดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.38 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 95.24 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 94.89 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 94.73 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 93.71 A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.19 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.21 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 88.84 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 85.92 A ผ่าน 

 

แบบ น้ าหนัก ตัวชี้วัด คะแนน 

IIT 30 

1.การปฏิบัติหน้าท่ี 94.89 

27.53 
2.การใช้งบประมาณ 88.84 
3.การใช้อ านาจ 93.71 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.19 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.21 

EIT 30 
6.คุณภาพการด าเนินงาน 97.38 

28.74 7.ประสิทธิภาพการส่ือสาร 94.73 
8.การปรับปรุงระบบการท างาน 95.24 

OIT 40 
9.การเปิดเผยข้อมูล 85.92 

25.93 
10.การป้องกันการทุจริต 43.75 

รวม 82.20 

ระดับ 
B (Good) 

ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

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 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA  ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 91.77  อยู่ในระดับ A (Very Good)                     
บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน             
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร              
ท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน  4 ตัวชี้วัด คือ 

 1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.89 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการ                    
ความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่อง                  
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริหารแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน และฉับไว ทันใจ 

  2) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.71 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเห็นได้ว่า บุคคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

  3) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.19 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้
ว่า บุคลากรได้รับทราบและน าไปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

  4) ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.21  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมี                   
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม เห็นได้ว่าในปีท่ีผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญ ปปช. จังหวัดเชียงใหม่ มา
บรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นท่ี
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อย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการป้องกัน                   
การทุจริตในหน่วยงาน 

  จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
 1) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.84 เป็นคะแนนจาก                        
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง  ๆ ของหน่วยงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
 

  2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวช้ีวัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ  96.06 อยู่ในระดับ AA (Excellence) 
บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนท้ังเป็นเงิน
ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน  4 ตัวชี้วัด คือ 

  1) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.38 เป็นคะแนนจาก                    
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ                             
การด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ                           
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนแก่ผู้รับริหาร ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียก
รับสินบน แต่ท้ังนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริหารให้เกิด                        
ความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
  2) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.73 เป็นคะแนนจาก             
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ                
การส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนท่ีควรรับ
ทรายรวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้              
ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
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หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.24 เป็นคะแนนจาก                
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ           
การท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด         
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคลล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 

  2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  ตัว ช้ีวัด ท่ี  9-10 ไ ด้คะแนนเท่ากับ 64.84  อยู่ ในระ ดับ D (Poor)             
บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานยังมีการวางระบบได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน โดยภาพรวมแล้วหน่วยงานยังต้องปรับปรุงระบบของการเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณชนไห้ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบันโดยท่ัวกัน เพื่อให้การด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่
ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ให้ดีขึ้น ซึ่งมีเป็นจุดท่ีต้องพัฒนาท้ัง 2 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
  จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
 1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.92  เป็นคะแนนจาก                    
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                  
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น ของหน่วยงานอาจมีบางประเด็นท่ีรายงาน
ได้ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ท่ีจะแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 

  2) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.75  เป็นคะแนนจาก                
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราย 2 ประเด็น คือ1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ             
ผู้บริการ การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม              
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ มาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน  การทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการให้ดุลพินิจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญใน
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การก าหนดมาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ พร้อมท้ังสร้างการรับรู้ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 

3. แนวทางการน าผลจากการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดท่ีต้องพัฒนา
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT ) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency Assessment 

: EIT) 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 1. การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้ 

    จ่ายงบประมาณประจ าปีของ 
    หน่วยงาน 

2. การใช้จ่ายงบประมาณ โดย 
   ค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่ 
    บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ 
    งบประมาณท่ีต้ังไว้ และไม่เอื้อ 
    ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือพยกพ้อง 
3. การเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ 

4. การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
   และการตรวจรับพัสดุด้วยความ 
   โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อ 
   ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด 
   รายหนึ่ง 
5. การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมใน 
   การตรวจสอบการใช้จ่าย 
   งบประมาณ 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ประจ าปี แผนการจัดซื้อ 
  จัดจ้าง และผลการด าเนินการ 

2.เปิดโอกาสให้บุคลกรภายในมี 
  ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ 
   ใช้จ่ายงบประมาณ 

3. มีช่องทางให้บุคลกรภายใน 
    สามารถแจ้งบาะแสท่ีสงสัย  
    มีมาตรการคุ้มครองผู้ 
    ร้องเรียน 

4. ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ 
    จัดจ้างและให้มีการก ากับ  
    ติดตามโดยคณะกรรมการ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 1. การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้ 

    จ่ายงบประมาณประจ าปีของ 
    หน่วยงาน 

2. การใช้จ่ายงบประมาณ โดย 
   ค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่ 
    บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ 
    งบประมาณท่ีต้ังไว้ และไม่เอื้อ 
    ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือพยกพ้อง 
3. การเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ 

4. การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
   และการตรวจรับพัสดุด้วยความ 
   โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อ 
   ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด 
   รายหนึ่ง 
5. การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมใน 
   การตรวจสอบการใช้จ่าย 
   งบประมาณ 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ประจ าปี แผนการจัดซื้อ 
  จัดจ้าง และผลการด าเนินการ 

2.เปิดโอกาสให้บุคลกรภายในมี 
  ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ 
   ใช้จ่ายงบประมาณ 

3. มีช่องทางให้บุคลกรภายใน 
    สามารถแจ้งบาะแสท่ีสงสัย  
    มีมาตรการคุ้มครองผู้ 
    ร้องเรียน 

4. ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ 
    จัดจ้างและให้มีการก ากับ  
    ติดตามโดยคณะกรรมการ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 1. ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์  

    และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

2. การบริหารงาน  แผนด าเนินงาน   
   การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

3. การบริหารเงินงบประมาณ  
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

    ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
    หรือการจัดการพัสดุ 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

    บุคคล นโยบายการบริหาร 

    ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ 

    ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 

   บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร 

   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5. การส่งเสริมความโปร่งใสใน 

    หน่วยงาน การจัดการเรื่อง 
    ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 

    มิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี 
    ส่วนร่วม 

1. มีช่องทางให้บุคลากร 

    ภายในและภายนอก 

    สามารถเข้าถึงข้อมูล  
    ข่าวสารการด าเนินการ 

    ต่าง ๆ ของทาง 
    ส านักงานเขตพื้นท่ี 

    การศึกษา 

2. แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ 

   ของหน่วยงานท่ี 

   บุคคลภายนอกสามารถ 

   สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้  
   และหน่วยงานสามารถ 

   ส่ือสารให้ค านอบกับ 

   ผู้สอบถามได้ Q&A) 
3. มีข้อมูลรายละเอียดของ 
   การปฏิบัติงาน/มีมาตรฐาน 

   การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

4. มีช่องทางท่ีบุคคลภายนอก 

   สามารถขอรับบริการกับ 

   หน่วยงานผ่านช่องทาง 
   ออนไลน์ 
5. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 

   การจัดหาข้อพัสดุ 

6. มีข้อมูลรายละเอียดผล 

   การจัดซื้อจัดจ้าง 
7. มีข้อมูลความก้าวหน้า 
   การจัดการเรื่องร้องเรียน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 1. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

3. การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

   ประจ าปี 
4. การด าเนินการเพื่อจัดการ 

   ความเส่ียงทุจริต 

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

   ประจ าปี 
7. รายงานการก ากับติดตาม 

   การด าเนินการป้องกันในการทุจริต 

8. รายงานผลการด าเนินการป้องกัน 

   การทุจริต 

9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

10. การด าเนินการตามมาตรการ 

     ส่งเสริมคุณธรรมและ 

     ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 

    กิจกรรมการป้องกัน 

    การทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากร 

    ภายในและภายนอกเข้ามา 

    มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
    ป้องการทุจริต 

3. มีช่องทางให้บุคลากรภายใน 

    และภายนอกสามารถเข้ามา 

    มีส่วนร่วมในการให้ 
    ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนได้ 

4. การขับเคล่ือนโครงการ/ 
    กิจกรรมตามโครงการ 

    ส่งเสริมคุณธรรมและความ 

    โปร่งใส ประจ าปี 
    งบประมาณให้ทุกกลุ่ม/ 
    หน่วย บุคลากรทุกคนได้มี 
    ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

5. การพัฒนาองค์ความรู้และ 

    แนวทางในการป้องกันความ 

    เส่ียงในการทุจริตโดยเชิญ 

    วิทยากรจากส านักงาน ปปช. 
    จังหวัดมาให้ความรู้กับบุคลากร 

6. มีการก าหนดมาตรการ 

    ส่งเสริมคุณธรรมและ 

    ความโปร่งใสให้ครอบคลุม 

    ทุกภารกิจงานและลด 

   ความเส่ียงจากการทุจริต 

   และก าหนดผู้รับผิดชอบ  
   มีการก ากับติดตามอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

7. มีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์ 
    ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

    ด้านการป้องกันการทุจริตอย่าง 
    ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 

 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน และก าหนด
มาตรการในการบริหารงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.จัดประชุมช้ีแจงการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงาน
และเผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานได้รับรู้ 
 
2. ก าหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมท้ังแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบของผู้ก ากับติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 
 
 
 

ธันวาคม  2563 

ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 รับรู้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 2564 

ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 6 รับทราบมาตรการ
และถือปฏิบัติ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

2) การใช้จ่ายงบประมาณ - จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ีรับทราย
การเข้าพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดยท่ัวถึง 
และระบุช่องทาการสอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและหรือการใช้จ่ายงบประมาณ 

รอบ 6 เดือน 

มีนาคม-เมษายน 2564 
รอบ 12 เดือน 

กันยายน -ตุลาคม 2564 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีรับรู้รับทราย
การด าเนินงานของ สพป. ชม. 6 ท้ัง
ระบบ และส่งผลให้มีความเข้าใจการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการซึง่จะ
ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุ 

- ควรมีการเผยแร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร ทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการต่อเนื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้รับรู้ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ตัวช้ีวัดท่ี 9  
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1.ข้อมูลพื้นฐาน 1. จัดแสดงข้อมูลการติดต่อ แผนท่ีต้ังหน่วยงาน เมษายน พ.ศ. 2564  กลุ่มงานอ านวยการ 
 

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวทาง  
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
โดย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และมอบส่ือ
แสดงสัญลักษณ์ในการป้องกันการสุจริตมอบ
ให้ กั บ ผู้บ ริ ห า รอ ง ค์ก ร  ก ลุ่ม /  หน่ ว ย ใน           
การรณรงค์สร้างการรับรู้และปฏิบัติ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 

2564 
 
 
 
 

 

1.ผู้บริหารและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับรู้
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและ
แนวทางการป้องกันการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ข้อ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
3. การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
4. การด าเนินการจัดการความเส่ืยง
การทุจริต 

2. การก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมธรรมาภิบาล ทุก เ ช้ าวั น จันทร์            
โดยมีกิจกรรม  5 กิจกรรมได้แก่ เคารพธงชาติ       
สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวค าปฏิญญาณเขตสุจริต 
ร้ อ ง เ พ ล ง ส ร ร เ จ ริ ญ พ ร ะ บ า ร มี แ ล ะ                
เพลงสดุดีจอมราชัน 
 
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
เล่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 
 
 
 
 
2. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความ
เส่ียงของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดยมีวิทยากร
จากส านักงาน ปปช. ร่วมบรรยายให้ความรู้และ
กระบวนการจัดการความเส่ียงในองค์กร 

ทุกวันจันทร์ เวลา 08.15 – 
08.30 น. ณ บริเวณ           

หน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ 6 
และวันท่ีมีการประชุมสัมมนา 

ณ ห้องประชุมอินทนนท์ 
สพป.ชม. 6 

 
มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 

 
มิถุนายน 2564 

 
 

2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านง
สุจริต ท้ัง 10  ข้อ 
 
 
 
1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้
มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงานเพื่อ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการ
ลดความเส่ียงการทุจริตในองค์กร 

 
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
ได้รับองค์ความรู้และแนวทางใน
การจัดการความเส่ียงของ        
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมท้ัง
ร่วมกันขับเคล่ือนองค์กรใน         
การป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

6.แผนการป้องกันการทุจริต 

7. รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการป้องกันการ
ทุจริต 

8. รายงานผลการด าเนินงานการ
ป้องกันการทุจริต 
 

1.การขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของสพป.เชียงใหม่ 
เ ข ต  6 ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2564 
 
2. การเผยแพร่แผนฯ รายงานการก ากับ ติดตาม
และผลการด าเนินงาน 

มกราคม - กันยายน 

2564 
ผู้ บ ริ ห า ร  บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น  ค รู  
ผู้รับบริการได้รับทราบแผนงาน 
โครงการกิจกรรมการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรจากช่องทางการ
เผยแพร่ท่ีหลากหลาย และมีส่วน
ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
10. การด าเนินการตามมาตร        
การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริต
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ                
ความโปร่งใส จ านวน 7 เรื่องให้บุคลากรได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติ 

 
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กร 

มิถุนายน- กันยายน 2564 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
ทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ 
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นไป
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 
2.มี ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

และทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม ่เขต ๖ 

                                    ที่   ๖๑  /2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำร                

และกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

------------------------------------------------------ 

ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ประจ ำปีงบประมำณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตัวช้ีวัดตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำ ร
ประจ ำปีงบประมำณ และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ นั้น  

เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้ำหมำยอยู่ในระดับ A จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
วิเครำะห์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่  เขต ๖ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนการบริหาร                
และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

๑.  นำยสมพงศ์  พรมจันทร์  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖                 ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยจิรเมธ    จันทบูรณ์   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖               รองประธำนกรรมกำร 
  3.  นำยวิริยะ     วรำยุ       รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6   กรรมกำร 

  4.  นำยนพพร    เดชชิต   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6   กรรมกำร 

  ๕.  นำงสำวเกษแก้ว    ปวนแดง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ     กรรมกำร 
  ๖.  นำงทองสุข   ปิยะวงษ์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 

  ๗.  นำงสำวเรณู  อุตรชัย   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 

  ๘.  นำงสำวพิชญ์ษินี  โฉมอัมฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 

  ๙.  นำงสำวฐำนิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 

  ๑๐.  นำงสมพร  รุจิเลิศ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
  1๑.  นำงสำวดำกำนดำ  วงศ์พิพัฒน์ทวีป ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรฯ  กรรมกำร 

  ๑๒.  นำงเตือนใจ  ณ รังสี   ศึกษำนิเทก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  ๑๓. นำงพรรณี   กันใหม่    ศึกษำนิเทก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  ๑๔. นำงหนึ่งฤทัย  ชัยดำรำ   ศึกษำนิเทก์ช ำนำญกำร    กรรมกำร 
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  ๑๕. นำยกฤชพล   ธีระเขมรักษ์   ศึกษำนิเทก์ช ำนำญกำร    กรรมกำร 
  ๑๖. นำงสำวกัลยำ  วงศ์วรรณ์   ศึกษำนิเทก์ช ำนำญกำร     กรรมกำร 
  1๗. นำงสำวภำวิณี  ค ำแผ่น      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                     กรรมกำร 

  1๘. นำงวัฒนำ  ประทรวงศักดิ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
  ๑๙. นำงณัฐพร  ดอกแก้ว   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
  ๒๐. นำยณัฏฐวัฒน์  วงศ์ใจมูล   นิติกรช ำนำญกำร     กรรมกำร 
  ๒๑. นำงศิรภัสสร   ศิริอำงค์   ศึกษำนิเทก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๒๒. นำงสำวนันทยำ  วงศ์ชัย   ศึกษำนิเทก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  มีหน้าที่    วิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำร ศึกษำตำม ตัว ช้ีวั ดแผนปฏิบั ติ ร ำชกำรของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน                             
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร             
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน        
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตัวบ่งช้ี ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และก าหนดวิธีการขับเคล่ือนการด าเนินงานโดยมีเป้าหมายในระดับ A            
ทุกตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี ในการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถและให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๕  มีนำคม  พ.ศ. 2564 
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