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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3        

(พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

ประเด็น การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต

แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกัน

การทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ 

สวนที่ 1  บทนํานําเสนอขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6  บทวิเคราะหผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)  สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและ

ขอมูลพ้ืนฐาน  สวนที่ 3 แสดงรายละเอียดทิศทางการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล 

ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผนและขอมูลชื่อโครงการ  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และงบประมาณ  สวนที่ 4 

ผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และสวนท่ี 5 ทิศทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จนสําเร็จ 

 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

                                                                กันยายน 2564 
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คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

สวนที่ 1 บทนํา 1 

สวนที่ 2 ทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต 9 

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต 14 

สวนที่ 4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 21 
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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมา 

  การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและ

เปนอุปสรรค สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เปนทุจริต

ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมาก

ขึ้นตัวอยางเชน การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย 

และสงผลกระทบทางลบ ในวงกวาง   

 รัฐบาลไดตระหนักในสถานการณการทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในดาน      

การสงเสริม การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ

รักษาศักดิ์ศรี ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง

เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร 

หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 

ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอนและ เสียคาใชจายทั้ งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเปนกรอบทิศ

ทางการดําเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริต

ของรัฐบาล ที่มุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ัน ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการ

พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยให  ประชาชนมีบทบาทสําคัญ                         

ในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและ กลไกที่มีอิสระ

อยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 

ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรองคความรูดาน                          

การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจาก

สถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลงยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติจึงไดมีการริเริ่มแนวคิดใน

การปรับปรุงยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ

สถานการณการดําเนินงาน ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตอง

สามารถตอบโจทยตอปญหาหรือ สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง 



ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกร 
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สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให เขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการ

จัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุทธศาสตรชาติฯไปสู การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศ

ไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย

ทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรม    

การตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐาน เทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมที่

ไมทนตอการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ ตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับ

ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3  คือ ประเทศไทยมี

คาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากท้ังภายในและ

ตางประเทศ 

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ  4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  ยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ

เปนกรอบทิศทาง ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ

นโยบายสําคัญ อันจะสงผลให การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลดนอย
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ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 

อํานาจหนาที่ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และมาตร 37 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลองกับ 

นโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต 

พ้ืนที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรบัทราบรวมทั้งกํากับตรวจสอบ

ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนนุ 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน 

สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ สถาบันอ่ืนที่

จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

การศกึษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

ดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ                      

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ 

มอบหมาย 
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     โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 

ผูอาํนวยการเขตพืน้ที่การศกึษา 

รองผูอาํนวยการเขต 

หนวยตรวจสอบภายใน/

กลุมงานวนิยัและนติิกร 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา 

  

กลุมอาํนวยการ 

 

กลุมนโยบาย 

และแผน 
กลุมบรหิารงาน 

การเงินและสนิทรัพย 

 

กลุมบรหิาร 

งานบุคคล 

กลุมนเิทศ ตดิตาม และ

ประเมนิผลการจดัการศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลุมสงเสริม 

การจดัการศกึษา 

กลุมพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 
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พ้ืนที่เขตบริการ จํานวน 3 อําเภอ สถานศกึษา 86  แหง  12 สาขา 
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ขอมูลขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ปงบประมาณ 2564 

ที ่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 

(คน) 

1. ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

 1.1 ผูอํานวยการ 1 

 1.2 รองผูอํานวยการ  3 

 1.3 กลุมอํานวยการ 8 

 1.4 กลุมบริหารงานบุคคล 9 

 1.5 กลุมนโยบายและแผน 6 

 1.6 กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 6 

 1.5 กลุมนโยบายและแผน 5 

 1.6 กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 15 

 1.7 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 3 

 1.8 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา  10 

 1.9 หนวยตรวจสอบสอบภายใน 12 

2. ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ 21 

 รวมทั้งสิ้น 93 
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ขอมูลขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ที ่ รายการ จํานวน 

(คน) 

1 ผูบริหารสถานศกึษาสังกัดสพป.เชียงใหม เขต ๖    79 

2 คร ู  863 

3 พนักงานราชการ 48 

4 ครูอัตราจาง 71 

5 ลูกจางประจํา 27 

6 ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 31 

 รวมทั้งสิ้น 1,119 

 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต

และเปนกลไก ในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคณุธรรมโดย

ใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ

การประเมินมาใชประเมินสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได

เริ่มดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึนตามลําดับ   

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment:  ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานภาครัฐ ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้  

 1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

 2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 
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 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)  

 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 

 5) ดัชนีคณุธรรมการท างานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มี 3 เครื่องมือ ไดแก  

 1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (แบบสํารวจ Evidence – Based) 

 2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal) 

 3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 

 

คะแนนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ป 2563 - 2564 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2552 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  แสดงดังนี ้

1.1 ผลการประเมิน ITA ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ปงบประมาณ 2564 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน 96.36 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ AA โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนสูงสุด 

100 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูลไดคะแนน 84.92 

คะแนน 
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 1.2 เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6 (2560-

2564) สรุปไดดังนี้ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

ผลคะแนน ITA ระดับ ผลตางของ

คะแนน 

พัฒนาการ 

2560 75.77 สูง - - 

2561 85.57 สูงมาก +9.80 เพ่ิมขึ้น 

2562 92.35 A +6.78 เพ่ิมขึ้น 

2563 82.20 B -10.15 ลดลง 

2564 96.36 AA +14.16 เพ่ิมขึ้น 

 

 1.3 ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ ที่

ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียงตามลําดับ

คะแนน ไดดงัน้ี (เกณฑการผาน 85 คะแนน) 

ลําดับที่ ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 10 การปองกันการทุจริต 100 AA  

2 1 การปฏิบัติหนาที่ 99.93 AA  

3 5 การแกไขปญหาการทุจริต 99.81 AA  

4 4 การใชทรัพยสินทางราชการ 99.63 AA  

5 3 การใชอํานาจ 99.37 AA  

6 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 98.91 AA  

7 6 คุณภาพการดําเนินงาน 98.54 AA  

8 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.25 AA  
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(ตอ) 

ลําดับที่ ตัวชี้วัดที ่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

9 2 การใชงบประมาณ 98.01 AA  

10 9 การเปดเผยขอมูล 84.92 B  
 

  หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 
 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 ผาน 

A Very Good 85.00-94.99 ผาน 

B Good 75.00-84.99 ไมผาน 

C Fair 65.00-74.99 ไมผาน 

D Poor 55.00-64.99 ไมผาน 

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไมผาน 

F Fail 0-49.99 ไมผาน 

        

จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 6 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  พบวา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 6  ได คะแนนการประเมินในดัชนีที่ 1 และดัชนีท่ี 2 ซึ่งประกอบดวยประเด็นดานความโปรงใสและ               

ดานความพรอมรับผิด ต่ํากวาดัชนีดานอื่นๆ  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต 6  มีจุดที่จะตองพัฒนายิ่งขึ้นกวาเดิมและคงสภาพการดําเนินงานในดัชนีที่ 3-5 ใหตอเนื่อง              

และยั่งยนืตอไป 
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เก่ียวของ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยใชกรอบแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 

และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบและกรอบ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2564   

กรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ITAS 

 1) การปฏิบัติหนาที่            2) การใชงบประมาณ 

 3) การใชอํานาจ                      4) การใชทรัพยสินของราชการ 

 5) การแกไขปญหาการทุจริต 6) คุณภาพของการดําเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9) การเปดเผยขอมลู          10) การปองกันการทุจริต  

 เครื่องมือประกอบดวย 

 1) แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบ IIT) 30% จํานวน 5 ตัวชี้วัด 30 คําถาม 

- การปฏิบัติหนาที่  - การใชงบประมาณ  - การใชอํานาจ 

- การใชทรัพยสินของราชการ  - การแกไขปญหาการทุจริต 

2) แบบการวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (แบบ EIT) 30% จํานวน  3  ตวัชี้วัด 15 คําถาม 

- คุณภาพของการดําเนินงาน 

- ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

- การปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 40% จํานวน  2  ตัวชี้วัด  48  ขอมูล 

- การเปดเผยขอมูล 

-  การปองกันการทุจริต 

3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม  

เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบ ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
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สวนที่ 2 

ทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ 2564 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประจําปงบประมาณ 2564 
 

วิสัยทัศน : สรางสังคมสุจริต ตอตานสังคมทุจริตทุกรูปแบบ 

พันธกิจ : 

 1. สรางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา และสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร 

 2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความโปรงใส สุจริต ลดขั้นตอนการท างานเกิด

ประโยชน ตอผูรับบริการ 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เปาประสงค : 

เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดeเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 90 

 2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอ  

การทุจริตไมนอยกวารอยละ 90 (เชิงปริมาณ) 

 3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปราม   

การทุจริตมี คานิยมรวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม รอยละ 90 (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศาสตรที ่1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

 การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให เกิดภาวะท่ีไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอม

เกลาทางสังคมใน ทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความ

พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาที่ในการกลอมเกลา

ทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสราง

ใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและ ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ 

แนวทางการดํ า เนิ นการตามกลยุท ธและตั วชี้ วัด  ความสํ า เร็ จ เพื่ อ ให ทุ กส วน ราชการในสั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ ตอไป 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี 

จิตสํานึกและ 

พฤติกรรมท่ีสามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชน 

สวนตัวและ 

ผลประโยชนสวนรวม 

ประพฤติตนเปน 

พลเมืองดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม สูการเปน 

บุคคลตนแบบ 

1. การประกาศ 

เจตนารมณ 

บริหารงานดวยความ 

ซื่อสัตยสุจรติ 

และกําหนดนโยบาย 

คุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการ 

ดาเนินงาน 

1. การประกาศ 

เจตนารมณ / กําหนด  

นโยบาย 

- การประกาศเจตจํานงการ

บริหาร งานดวยความซื่อสัตย

สุจริต 

- การประกาศนโยบาย 

คุณธรรมและความ 

โปรงใสในการดําเนินงาน 

- การออก/ติดตาม 

แนวทางการปฏิบัติ 

เก่ียวกับการใหและรับ 

ของขวัญ เพ่ือให 

บุคลากร ถือปฏิบัติให 

เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวง ในการ

สงเสริมการตอตานการทุจริต 

1. รอยละของความ 

สําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตามแนวทางปฏิบัติ 

- 

 2. สรางจิตสานึกที่ตัว 

บุคคลใหตระหนักรูถึง 

ปญหาและผลกระทบ 

ของการทุจริต ให 

ดํารงตนอยางมี 

ศักดิ์ศรีและมี 

เกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝงและสราง 

จิตสํานึกและคานิยม 

การตอตานและไมทน 

ตอการทุจริต 

- การอบรมใหความรูการ

ปองกันการทุจริต” 

" 

2. รอยละของจํานวน

บุคลากรผูเขารวม

กิจกรรมมีความ

ตระหนักรู และไดรับ

การปลูกฝงใหมีทัศนคติ 

และคานิยมที่ไมยอมรับ

การทุจริต 

12,000 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

 3. ปรับฐานความคิด 

บุคลากรใหสามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตัว 

และผลประโยชน 

สวนรวมในการ 

ดําเนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด 

บุคลากรใหสามารถ 

แยกระหวางผลประโยชน

สวนตัวและผลประโยชน

สวนรวม 

- การประชุมชี้แจงแบบวัด     

  ความรูผูมีสวนไดเสีย

ภายนอก (EIT)” 

- การสรางความรับรู 

เรื่องผลประโยชนทับ 

ซอนใหกับขาราชการ 

ใหม 

3. รอยละของ

จํานวนบุคลากร

เปาหมายมี 

ความตระหนัก 

และปฏิบัติหนาที่ให 

เปนไปตามแนวทาง

เรื่องผลประโยชน

ทับซอน 

25,445 

 4. สงเสริมการสราง 

คุณธรรมและ 

จริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอตานการทุจริต 

4. สงเสริมกิจกรรมท า 

ความดี เพ่ือสาธารณะ 

แบงปน ลดความเห็นแกตัว 

โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 

สุจริตจิตสาธารณะ 

4. รอยละของ

จํานวนบุคลากรที่

ไดรบการพัฒนา

ความรูเกี่ยวกับ 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

และสามารถนา

ความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใช 

ในการปฏิบัติหนาที่ 

40,000 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พฒันาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม

เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสราง

การปฏิบัติงานของ หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

(บาท) 
1.สํานักงานเขต

พ้ืนที่ การศึกษา  

มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความ 

โปรงใสในการ 

ดําเนินงานเปนไป

ตาม เปาหมาย 

หรือสูงกวา

เปาหมาย เพ่ือ 

ผลักดันใหดัชนี 

ภาพลักษณคอรรัป

ชัน (CPI) ของ

ประเทศ ไทยเพ่ิม

สูงขึ้น 

1. พัฒนาและ 

ยกระดับการทํางาน 

ใหสอดคลองกับการ 

ประเมินคุณธรรม

และ ความโปรงใสใน

การ ดําเนินงานของ 

หนวยงานภาครัฐ 

(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ มาตรฐานการ

ประเมิน ดานคณุธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

- การเขารับการ ประเมิน

คุณธรรมและ ความโปรงใส 

การดําเนินงานของ สํานักงาน

เขตพื้นที่ การศึกษา (ITA) และ

ของโรงเรียน 43 แหง 

-การประชุมเตรยีมความ

พรอมการตอบแบบสํารวจ

หลักฐานเชิงประจักษ

ประจําป  2564 

- การประชุมช้ีแจงให ปฏิบัติ

ตามแนวทางการ ประเมิน

คุณธรรมและ ความโปรงใสฯ

ใหกับ บุคลากรในเขตพ้ืนที่ 

และโรงเรียนท่ีเขารับ การ

ประเมิน 43 แหง 

1. คาคะแนน

เฉลี่ย การ

ประเมิน

คุณธรรม และ

ความโปรงใส

ของ ส านักงาน

เขตพื้นที่ 

การศึกษา (ITA)  

2.คาคะแนน

เฉลยการ 

ประเมิน

คุณธรรมและ 

ความโปรงใส

ของ โรงเรียนท่ี

เขารับการ 

ประเมิน 43 

แหง 

10,000 

 

 

 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย 

และยุทธศาสตรดาน 

การปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

สูการปฏิบัติ 

2. การจัดทําแผน 

ปฏบิัติการปองกัน 

และปราบปรามการ

ทุจริตของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประจําป 

2564 

2. หนวยงานมี 

แผนปฏิบัติการ

ปองกัน 

การทุจริต 

ประจําป 

2564 

14,450 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. เสริมสราง 

ภาพลักษณที่ดี 

ในองคกรและ 

สาธารณชนใหเกิด 

ความเชื่อมั่นใน 

กระบวนการทางาน 

ดานการปองกันและ 

ตอตานการทุจริต 

3. สรางการรับรู 

เก่ียวกับบทบาท 

หนาที่ และการ 

ดําเนินงาน ในดาน 

การสงเสริมจริยธรรม 

และตอตานการทุจริต 

3. สรางสื่อ 

ประชาสมพันธ 

แนวสรางสรรค 

เพ่ือใหเขาถึงไดงาย 

นาสนใจ และกระตุนให

ประชาชนรูสึกรวมเปนสวน

หนึ่งในการตอตานการ

ทุจริต 

-สราง VTR ประชาสัมพันธ

สํานักงานและสรุปผลการ

ดําเนินงานเขตสุจริต 

3. จํานวนรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตาน

การ 

ทุจริต เพ่ือสรางการ

รับรู 

10,000 

 4. พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เนื้อหา สาระ 

และชองทางให 

เหมาะสม สอดคลอง 

กับความตองการของ 

กลุมเปาหมายทุก 

ระดับ 

4. การจัดทําและ 

ดําเนินการตาม 

ยุทธศาสตร 

ประชาสมพันธโดยการ 

มีสวนรวมของ 

ผูรับบริการและผูมีสวน 

ไดเสีย 

-พัฒนาเว็บไซด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศกึษาประถม ศึกษา

เชียงใหม เขต 6 

และของโรงเรียนในสังกัด 

-ติดตามและประเมิน 

ผลความพึงพอใจของ 

ผูรับบริการ 

4. รอยละของความ 

พึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

ตอระบบบริหาร

จัดการ 

งานสื่อสารเพ่ือ

ตอตาน 

การทุจริต (ชองทาง/ 

การน าเสนอขอมูล) 

3,895 
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สวนที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต 

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ 2564 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต และ

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ดังนี้ 

 

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

    มีกิจกรรมยอยท่ีดําเนินการ 6 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของพ้ืนที่การศกึษา ประจําป 2564 

2. กิจกรรมการประกาศเจตจํานงและกําหนดนโยบาย 

3. กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรคําประกาศเจตจํานง “เขตสุจริต” 

4. กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณเขตสุจริต ตามนโยบาย “สพฐ ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชั่น” 

5. กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติทุกเชาวันจันทร 

6. กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร “ปฏิญญาเขตสุจริต” 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบสูการปฏิบัติ 

2. เพ่ือสรางการรับรูแกบุคลากรทุกระดับเก่ียวกับเจตนารมณและนโยบายคุณธรรมและความ 

โปรงใสในการดําเนินงาน  
 

เปาหมาย 

     เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 

          เชิงคุณภาพ  บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบและมีการรับรู

เก่ียวกับเจตนารมณและนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  
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ผลการดําเนินงาน 

1. ไดรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสียงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนใน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ไดแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2564 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีมาตรการ  กลไก และวางระบบใน 

การปองกันผลประโยชนทับซอน และกํากับติดตามมาตรการ  กลไก หรือกํากับติดตามแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีการประชาสมัพันธและเผยแพร                

คําประกาศเจตจํานง “เขตสุจริต” สูสารณชนหลายชองทาง เชน เว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   

ชอง Youtube CM6  Facebook  Line 

5. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 เขารวม 

กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รอยละ 100 ทุกกิจกรรม 

6. ผูมีสวนไดสวนเสียสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 รับรูนโยบาย 

การบริหารงานเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ มาก 

 งบประมาณในการดําเนินงาน  14,220  บาท 

 

ภาพแสดงการดําเนินงานตามกิจกรม 
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วันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 นายสมพงศ พรมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 กลาวเปดการประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ณ หองประชุมวชิรธาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นําคณะผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ประชุมชี้แจงผูมีสวนไดเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT) ใหกับผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อซักซอมความ

เขาใจวิธีการและชองทางในการตอบแบบออนไลน เพ่ือวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก ผูมารับบริการ 

หรือผูมาติดตอกับหนวยงาน ใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ณ หองประชุมวชิรธาร สพป.เชียงใหม 

เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
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2. กิจกรรมเสริมสรางธรรมมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

    มีกิจกรรมยอยท่ีดําเนินการ 6 กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมใสใจพอเพียง (สวนพอเพียง สพป.ชม.6) 

-กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมใสใจสุขภาพ (ออกกําลังกายทุกวันพุธ) 

-กิจกรรมทําความดีเพ่ือสาธารณะแบงปนลดความเห็นแกตัว (ยึดหลักพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย 

สุจริต จิตสาธารณะ) 

-กิจกรรมรักษน้ํา  รักษไฟฟา รวมใจประหยัดพลังงาน (จัดทําแนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัด 

พลังงาน  ปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดหลังเสร็จงาน)  

-กิจกรรมพัฒนาการใหบริการดวยความซื่อสัตย  ยิ้มแยมแจมใส ใสใจในบริการ  

-กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางคณุลักษณะดานคุณธรรมแกบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือสรางความดีแกสาธารณะ  แบงปนและลดความเห็นแกตัว แยกแยะผลประโยชนสวนตัวและ 

สวนรวม โดยยึดหลักพอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

เปาหมาย 

     เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 

          เชิงคุณภาพ  บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมีคุณลักษณะที่ดี แบงปนและลดความเห็นแกตัว แยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและสวนรวม โดยยึดหลักพอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 เปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมที่ดีขึ้น รูจักแบงปนและลดความเห็นแกตัว แยกแยะผลประโยชนสวนตัวและสวนรวม โดยยึดหลัก

พอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

2. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีวินัยในการ 

ปฏิบัติงานรวมกันดวยความสามัคคี เห็นแกสวนรวม มีความเสียสละเวลาสวนตัวเพ่ือการทํางานสวนรวม ดวย

การสรางวัฒนธธรรมองคกรรวมกัน 

 งบประมาณในการดําเนินงาน  10,000  บาท 
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ภาพแสดงการดําเนินงานตามกิจกรรม 

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 นายนพพรเดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 6 นําบุคลากรในสังกัด สพป.

เชียงใหม เขต 6 รวมกิจกรรมออกกําลังกายทุกวนัพุธ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อตานภัยโควิด (Anti-COVID :                

Anti Corruption) ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาสุจริต โดยมี นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป ผอ.กลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา                

เปนผูนํากายบริหาร ณ หอประชุมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  บุคลากรสพป.เชียงใหม เขต 6 จัดกิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะ แบงปน                 

ลดความเห็นแกตัว (ยึดหลักพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะ) กิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

ปงบประมาณ 2564 เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่10 เปนวโรกาสมงคลอยางยิ่ง เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย และเพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีและการมีจิตอาสา ทําคุณประโยชนตอสวนรวม โดยแบง

บุคลากรเปนกลุมเพื่อปฏิบัติงานทําความสะอาดบริเวณโดยรอบสํานักงานฯ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ 

กิจกรรมดําเนินการตามมาตรการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด 
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกิจกรรม เขาวัดเขาวา จิตอาสารวมใจ 

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณดวยการทําความสะอาดรอบบริเวณลานวัด หองน้ําสาธารณะและบริเวณรอบๆ

พ้ืนที่สํานักงานเขตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันเกิดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว                     

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล                          

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ วัดน้ําตอง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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3. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา (ITA Online) 

    มีกิจกรรมยอยท่ีดําเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ประชุมเตรียมความพรอมรับการ 

ประเมิน 

3.2 กิจกรรมแจงขาวสารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานทางเว็บไซต สรางความโปรงใสในการ 

ปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค 

          เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา  
 

เปาหมาย 

     เชิงปริมาณ  บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 ทุกคนมีสวนรวมใน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

          เชิงคุณภาพ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 มีผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 

ผลการดําเนินงาน 

 บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  6 รอยละ  100 มีสวนรวมใน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และเตรียมความพรอมรับการประเมิน  ITA Online และรวมกัน

ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือเปนเขตสุจริต 

 งบประมาณในการดําเนินงาน  10,000  บาท 
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ภาพแสดงการดําเนินงานตามกิจกรรม 
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วันที่  10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจขอมูลแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency Assessment : OIT) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม        

เขต 6 ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาการตอบแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตามตัวชี้วัดขอยอยทั้งสิ้น 43 ขอโดยอิงรายละเอียด

ขอมูลท่ีตองเผยแพรตามคูมือจากที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดระบุไว ณ หองประชุม               

แมยะ 
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สวนที่ 4 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ 2564 
 

 การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาใหเปนเขตสุจริตในปนี้ ทีมบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให

ความสําคัญและใหความรวมมือขับเคลื่อนอยางเต็มกําลังความสามารถ การขับเคลื่อนนําโดยผูอํานวยการ              

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ทาน 

เปนหัวหนาคณะในการขับเคลื่อนการดําเนินงานครั้งนี้ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาท่ีทุกคน

เห็นความสําคัญ มีความตระหนัก  ตั้งใจสงเอกสาร  หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ดาน                   

( IIT, EIT, OIT) ซึ่งสงผลใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA 

Online) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ได คะแนนการประเมินในภาพรวม 

รอยละ 80 ขึ้นไป แตมีผลการประเมินในดัชนีที่ 1 และดัชนีที ่2 ซึ่งประกอบดวยประเด็นดานความโปรงใสและ

ดานความพรอมรับผิด ต่ํากวาดัชนีดานอ่ืน ๆ ดังนั้นตองพัฒนาดัชนีที่ 1 และดัชนีท่ี 2 ดัชนีคือดานความ

โปรงใสและดัชนีดานความพรอมรับผิดใหสูงข้ึนในปงบประมาณ 2564 

 

ปญหา/อปุสรรคจากการดาํเนนิงานและขอเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 
 ปญหา/อุปสรรค 

๑. พบปญหาการอบรมใหความรู และประชาสัมพันธการลดและคัดแยกขยะกอนท้ิงไมสามารถ      
จัดกิจกรรมอบรมไดเนื่องจากเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๒. จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมบางกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไมถึงรอยละ ๑๐๐ เนื่องจากติด 
ราชการ และอยูภายใตสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 

๑. ควรจัดทําวีดีโอเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการคัดแยกขยะกอนทิ้งและจัดทําแบบสอบถามการ 
รับชมออนไลนเพ่ือสํารวจความรูความเขาใจในการรับชมวีดีโอ 

๒. ควรเพ่ิมชองทางการเขารวมกิจกรรมบางกิจกรรมในแผนปฏิบัติการใหครบรอยละ ๑๐๐ โดยอาจ 
จัดสรรเวลาเขารวมกิจกรรมแบงเปนกลุมยอยตามกลุมตางๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 



 


