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รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

รอบ 9 เดือน
1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํานํา
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอ
สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการดําเนินงานเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะหผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) สวนที่ 2
นําเสนอ บริบทที่เกี่ยวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและนโยบายที่เกี่ยวของ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563

ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสําคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (ITA Online)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได
กํ ากั บ ติ ด ตาม และสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานในรอบ 9 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2562-30 มิถุน ายน 2563) มี ผ ล
การดําเนินงานตามเอกสารรายงานการกํากับติดตามการด่ําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริ ต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 9 เดือน ดังรายละเอียดในเอกสาร

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
กรกฎาคม 2563
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
1.รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
2.ผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรม
3.รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

6
10

ประจําปงบประมาณ 2563
4.แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2563

17

4

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
กิจกรรมการดําเนินกิจ กรรมสํานักงานเขตพื้น ที่

-

การศึกษาสุจริต
1

การสรางความตระหนักรู เขาใจ

-

1.ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสํานักงานเขตพื้นที่

กลุมอํานวยการ

เขาถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ
กลาวคําปฏิญญาเขตสุจริต ทุก

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทํากิจกรรมรวมกันทุกเชาวัน
จันทร และทุกครั้งที่มีการประชุมหรืออบรม เพื่อเปนการแสดงความ

-นางสาวพัชรี สิงหนอย
นักประชาสัมพันธ

เชาวันจันทร

จงรักภักดีและปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มี 5

ชํานาญการ

-

ขั้นตอนดังนี้
1. เคารพธงชาติ 2. สวดมนตไหวพระ 3. กลาวคําปฏิญญา 4. รองเพลง
สรรเสริญพระบารมี 5.รองเพลงสดุดีจอมราชา
2

กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริต

5,000

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา

กลุมอํานวยการ

และมอบนโนบายการปฏิบัติงาน

เชียงใหม เขต 1 จัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดย

-นางสาวพัชรี สิงหนอย

เพื่อปองกันการทุจริตประจําป

นายรตนภูมิ โนสุ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นักประชาสัมพันธชํานาญ

งบประมาณ 2563

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนประธานในพิธี และประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน เปน 4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

การ

5,000

ภาษาจีน และภาษาลานนา พรอมมอบธง “เขตสุจริต” ใหกับ รอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปายเขตสุจริต ใหกับ
ผูอำนวยการกลุม/หนวย เพื่อรวมกันขับเคลือนเขตพื้นที่การศึกษาเปน
“เขตสุจริต” ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
กิจกรรมการดําเนินกิจ กรรมสํานักงานเขตพื้น ที่

-

การศึกษาสุจริต
3

กิจกรรมประชุมเชิง

10,000

10,000

15,000

15,000

ปฏิบัติการ เขตสุจริตไมคิด
คอรรัปชั่น กิจกรรม
วิเคราะหความเสี่ยง
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กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การกระทําที่ถือ
เปนเรื่องผลประโยชนทับ
ซอน

หนวยตรวจสอบภายใน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความเสี่ยงของ -นางกนกเรขา บุณยรัตน
การดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือขัดกันระหวางผลประโยชนสวน ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
ตนผลประโยชนสวนรวม โดย นายรตนภูมิ โนสุ ผูอำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนประธานในพิธี และมี
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาเขารวม ดําเนินการโดยหนวยตรวจสอบ
ภายใน ณ หองประชุมลานเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2563 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา กลุมบริหารงานบุคคล
เชียงใหม เขต 1 ไดจัดกิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกแยะ -นายรักษา พงษธนาคม
ระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวม โดย นาย รตนภูมิ โน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
สุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 การพิเศษ
เปนประธานในพิธีและไดเชิญนางบุปผา โพธิ์เงิน เจาพนักงานปองกันการ

ทุ จ ริ ต ชํ า นาญการพิ เ ศษ และ นางสาวพิ ม พิ นั น ท แสงอุ ทั ย เจ า พนั ก งาน
ปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม บรรยายให
ความรูเรื่อง “ผลประโยชนทับซอนและความเสี่ย งในการทุจริต”
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ณ หองประชุมลานเงิน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

ใหกับ
สํานักงาน
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
กิจกรรมการดําเนินกิจ กรรมสํานักงานเขตพื้น ที่

-

การศึกษาสุจริต
5

กิจกรรมสรางสื่อ

10,000

10,000

ประชาสัมพันธ

6

กิจกรรมประชุมชี้แจงแนว

40,000

40,000

ทางการประเมิน ITA Online

กลุมอํานวยการ
-นางสาวพัชรี สิงหนอย
นักประชาสัมพันธ
ชํานาญการ
กลุมนโยบายและแผน
-นางสาวปยรัตน วงศเติง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมอํานวยการ

ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินหนวยงานภาครัฐ -นางสาวพัชรี สิงหนอย
ITA Online ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ของ สพป.เชียงใหม เขต 1

นักประชาสัมพันธชํานาญการ
กลุมนิเทศฯ

ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 โดยการมีสวนรวมในการ
นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา
ขับเคลื่อนเขตสุจริต จากผูบริหารและขาราชการ ลูกจาง ในเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศกชาํ นาญการพิเศษ
จํานวน 70 คน และผูบริหารโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 41 แหง

และโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล

รวม

กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของเขต
สุจริต ประจําปงบประมาณ 2563 เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวยสราง
ความตระหนัก จัดการปองกันการทุจริต ทั้งนี้เพื่อเตือนใจขาราชการ
และเจาหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ใหทํางานดวย ความซื่อสัตย
สุจริต ใหบริการฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได อีกทั้งเพื่อเปดโอกาสใหทุก
คนในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ได
รวมกันขับเคลื่อนเขตใหเปน “เขตสุจริต” และเพื่อประชาสัมพันธ ให
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
ไดรับทราบกิจกรรมตาง ๆ
กิจกรรมประชุมโครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

80,000

80,000

7

8

9

10

กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูการขับเคลื่อนเขตสุจริต ประจําป 2563
กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของเขตสุจริต ประจําปงบประมาณ 2563
เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวยสรางความตระหนัก จัดการปองกันการทุจริต ทั้งนี้เพื่อเตือนใจขาราชการและเจาหนาที่ของ
เขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ใหทํางานดวย ความซื่อสัตย สุจริต ใหบริการฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได อีกทั้งเพื่อเปด
โอกาสใหทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรวมกันขับเคลื่อนเขตใหเปน “เขต
สุจริต” และเพื่อประชาสัมพันธ ใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไดรับทราบ
กิจกรรมตาง ๆ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาทิ เชน
1. จัดทําเพลงและ VTR “สพป.เชียงใหม เขต 1 เขตสุจริต” มีเนื้อรองและ Script ดังนี้
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2. ทําจดหมายขาว (E-news) ทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต
การขับเคลื่อน “ สพป.เชียงใหม เขต 1 เสริมสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
จดหมายขาว

3. ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของเขตพื้นที่การศึกษาผานเว็บไซต ดังนี้
1) เว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
www.chiangmaiarea1.go.th
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2) Facebook : https://www.facebook.com/Chiangmaiarea1 ใชชื่อวา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
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3) Line : สพป.เชียงใหม เขต 1
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แผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก

คานา
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดาเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ในกรอบแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่
3
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดาเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึก
ให้มวี ัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1
บทนา นาเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการดาเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึง การวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2
นาเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
3. การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของสถานศึก ษาและส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ขอขอบคุณผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องที่ให้ ความร่ว มมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสาเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ ก รอบแนวทาง
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบั ติการโครงการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึก ษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
การโอนจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ว นแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน (สพฐ.) คื อ ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่ าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อปลู กฝังให้นั กเรี ยน ครู ผู้ บริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริห ารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกัน และยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน 21,036 คน
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
จานวน 1,517 คน
3. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน 87 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
จานวน
1 โรง
2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10
จานวน 11 โรง
3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20
จานวน 24 โรง
4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30
จานวน 25 โรง
5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40
จานวน 26 โรง
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1.ร้ อ ยละของเด็ ก และเยาวชนไทยมี พ ฤติ ก รรม
ร้อยละ 50
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
ร้อยละ 50
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม -ตัวชี้วัด –เป้าหมาย –งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จานวนเครือข่าย
คน
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
มีส่วนร่วมและ
เป็นผู้นาในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม จานวนเครือข่าย
คน
การสร้างเครือข่ายและ
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน มีส่วนร่วมและ
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน เป็นผู้นาในการ
ต่อต้านการทุจริต
3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม โรงเรียนทีด่ าเนิน
โรงเรียน
การดาเนินงานบริษัทสร้างการดี กิจกรรมบริษัทสร้าง
สู่ Marketing 4.0
การดีมีทักษะในการ
บริหารจัดการบริษัท
สร้างการ และ
คานึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลกาไรในการทา
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ

จานวน

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63 63 63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63
กลุ่มนิเทศ

200

10,000

200

10,000

กลุ่มนิเทศ

86

30,000

กลุ่มนิเทศ
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ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี จานวนนักเรียน
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
หัวใจ STRONG)
มีคา่ นิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติ สานึก
สาธารณะ มีทักษะ

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63 63 63

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
63 63 63

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63
กลุ่มนิเทศ

หน่วยนับ

จานวน

คน

200

30,000

100

10,000

กลุ่มนิเทศ

50

10,000

กลุ่มนิเทศ

กระบวนการคิด

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง
และจิตสาธารณะ
5. กิจกรรมสร้างจิตสานึก
จานวนโรงเรียน
โรงเรียน
พลเมือง (Project Citizen) ที่ดาเนินกิจกรรม
สร้างจิตสานึก
พลเมือง (Project
Citizen)
6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ จานวนนวัตกรรมสื่อ ผลงาน
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วย ภาพยนตร์สั้น
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคม
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7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร จานวนโรงเรียน
โรงเรียน
ต้านทุจริตศึกษาของ
ในสังกัดที่นา
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน
8. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จานวนโรงเรียนที่
โรงเรียน
แนวปฏิบัติที่ดีในการนา
เข้าร่วมกิจกรรมได้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และ PLC การขับเคลื่อน
ผลการจัดการเรียน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ การสอนโดยการใช้
เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการ หลักสูตรต้านทุจริต
ความรู้ km-cm1.net
ศึกษาและสามารถ
นาไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได้
9. การติดตามและประเมินผล ร้อยละของโรงเรียน ร้อยละ
การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ที่นาหลักสูตร
ศึกษา
ต้านทุจริตศึกษา
ไปปรับใช้มีการ
สร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต จิตสานึก
สาธารณะ สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

86

30,000

กลุ่มนิเทศ

86

30,000

กลุ่มนิเทศ

100

10,000

กลุ่มนิเทศ
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10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส

จานวนโรงเรียนที่
โรงเรียน
มีการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนด้วย
ความโปร่งใส และ
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5
ประการของ
โรงเรียนสุจริต
11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม จานวนผลงาน/
ผลงาน
การถอดบทเรียน (Best
นวัตกรรมการ
Practice) โรงเรียนสุจริต
ปฏิบัติงานที่มี
การบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน
ในการสนับสนุน
และส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5
ประการของ
โรงเรียนสุจริต
12. กิจกรรมนิเทศ กากับ
จานวนโรงเรียน
โรงเรียน
ติดตามผลการดาเนินงาน
ในสังกัด ได้รบั
โครงการโรงเรียนสุจริต
การนิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนิน
โครงการโรงเรียน
สุจริต

5

10,000

กลุ่มนิเทศ

86

10,000

กลุ่มนิเทศ

86

10,000

กลุ่มนิเทศ
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13. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ร้อยละ

100

150,000

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต
2) กิจกรรมประชุมชี้แจง ร้อยละของบุคลากร
แนวทางการประเมินคุณธรรม ในสานักงานเขต
และความโปร่งใสในการ
พื้นที่การศึกษามี
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ

100

10,000

ร้อยละ

100

34,000

13.1 กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

กลุ่ม
อานวยการ

2) กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
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ภาครัฐ และเตรียมความพร้อม แนวทางการประมิน
การตอบแบบสารวจหลักฐาน คุณธรรมและความ
เชิงประจักษ์ ประจาปี 2563 โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
3) กิจกรรมจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องการและ
ปราบปรามการทุจริจ ประจาปี
2563
................................................
13.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น”
และกิจกรรมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง
................................................
13.3 กิจกรรมสร้างจิตสานึก
สาธารณะ
1) กิจกรรมทาความดีเพื่อ
สังคม การช่วยเหลือ แบ่งปัน
และการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต

ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีจิตสานึก
สาธารณะ
ช่วยเหลือแบ่งปันทา
ความดีเพื่อสังคม

1,000

3) กลุ่ม
อานวยการ

85

40,000

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา

85

40,000

กลุ่มนิเทศฯ
และกลุม่
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ
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2) กิจกรรมสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รสู้ ึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่ง
ในการต่อต้านการทุจริต
................................................
13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึง
สื่อได้ง่าย

ร้อยละ

85

10,000

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์และ
กลุ่ม ICT

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
14. กิจกรรมการพัฒนา
จานวนเครื่องมือ
เครื่องมือ
เครื่องมือการประเมิน ITA
การประเมิน ITA
Online
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ
15. กิจกรรมการพัฒนา
ร้อยละของโรงเรียน ร้อยละ
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อ ในสังกัดมีเว็บไซต์
รองรับการประเมิน ITA
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรับ
การประเมิน ITA

85

15,000

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลและ
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

3

10,000

กลุ่มอานวยการ

100

10,000

กลุ่ม ICT
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16. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ITA
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2563
17. กิจกรรมการประเมิน ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย
สถานศึกษา
การประเมิน ITA
ของสถานศึกษา
(ITA) ปี 2563
รวม

คะแนน

95

10,000

กลุ่มอานวยการ

คะแนน

95

10,000

กลุ่มนิเทศฯ

400,000
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7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
3. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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60

61

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565
แนวทางการดาเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสานึก ให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัยและร่วมสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
1.5 กิจกรรมสร้างจิตสานึกพลเมือง (Project Citizen)
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)

400,000
400,000

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

70,000

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

30,000
30,000
10,000

3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา

10,000

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

10,000

กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศ

200,000
100,000
10,000
10,000
30,000
30,000
10,000
10,000

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ
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4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

20,000

4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
4.2 กิจกรรมนิเทศ กากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

10,000
10,000

กิจกรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
5.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนิเทศ

200,000
150,000
150,000

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของของสถานศึกษาและสานักงาน
50,000
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
10,000
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA
10,000
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15,000
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา
15,000
รวมทั้งสิ้น 400,000

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่ม
อานวยการ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่ม ICT
กลุ่ม ICT
กลุ่ม ICT
กลุ่ม ICT

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
(นางสาวพัชรี สิงห์น้อย)
(นายอวยชัย ศรีตระกูล)
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

อานาจ วิชยานุวัติ
(นายอานาจ วิขยานุวัติ)
ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน
ชื่อโครงการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต”
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรง ฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
เป็นโครงการที่เน้นถึงความสาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการ
ทาความดีและรังเกียจการโกง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แต่บุคลากรในเขตฯส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ประกอบกับปีงบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA Online) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จานวน 1 โรงเรียน, โรงเรียนสพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
จานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 41 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 43 โรงเรียน ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจาปี
งบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่
การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ
2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563
2/3.เป้าหมาย...

-23.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้
เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จานวน 1 โรง โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
จานวน 1 โรง และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 41 โรง รวมทั้งสิ้น 43 โรงเรียน ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
อย่างเป็นระบบ
2 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online) ปีงบประมาณ 2563
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึงเขตสุจริต

งบประมาณ
30,000.-

2. การเพิ่มพูนความรู้ เตรียมรับการประเมิน เขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต (ITA Online)
3. การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามในองค์กร

50,000.-

4 การประเมิน ITA Online สถานศึกษา

70,000.-

ระยะเวลา
หมายเหตุ
มีนาคม-พฤษภาคม
2563
เมษายน-มิถุนายน
2563
มกราคม-กันยายน
2563
พฤษภาคมสิงหาคม 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3/6. งบประมาณ...

-36. งบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน / กิจกรรม / งบประมาณ / เวลา / ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึงเขตสุจริต
1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศ
5,000.เจตนารมณ์/ กาหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (กลุ่มอานวยการ)
1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต
ไม่คิดคอร์รัปชั่น” และกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง
10,000(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
1.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
15,000.(กลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยตรวจสอบภายใน)
กิจกรรมที่ 2
เพิ่มพูนความรู้ เตรียมรับการประเมิน เขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต (ITA Online)
2.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
50,000.คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) และเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ประจาปี 2562
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
2.2 กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
-.ปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2562
(กลุ่มนโยบายและแผน)
กิจกรรมที่ 3
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามในองค์กร
3.1 กิจกรรมทาความดี เพื่อสังคม (เน้นการ
40,000.ช่วยเหลือ แบ่งปัน และการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร)
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ กลุ่มอานวย)
3.2 กิจกรรมสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ 10,000.เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการต่อต้านการ
ทุจริต (กลุ่มอานวยการและกลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์)
3.3 ศึกษาดูงาน
20,000.4/กิจกรรมและรายละเอียด...

-4กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 4
การประเมิน ITA Online สถานศึกษา
4.1 ประชุมสร้างความตระหนัก เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เกี่ยวกับ
การเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563
4.2 ประชุมปฏิบัติการครู ICT เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการข้อมูล ITA บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2563
4.3 ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการ
ขับเคลื่อน ITA Online ผ่านเว็บไซต์
4.4 จัดทารายงานสรุปผลการประเมิน ITA
Online ระดับสถานศึกษา
รวมเงิน (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

150,000.-

ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ , โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล มีความรู้ ความเข้าใจและขับเคลื่อนโรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)
ปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5/ตัวชี้วัด

-5ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างเป็นระบบ
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ , โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2563 สูงกว่าร้อยละ 95
และติดอันดับ Top Ten
8.2 บุคลากรทางการศึกษาทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณลักษณะ
5 ประการ (ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ) และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
*************************************
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คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ 93 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------------------------------------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” โดยมุ่งหวัง “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางาน
สุจริต พัฒนาเขตสุจริต”
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assissment : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยการให้การดาเนินงานขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
บรรลุวัตถุประสงค์ และให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA
Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. นายรตนภูมิ โนสุ
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3. นายอวยชัย ศรีตระกูล
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
4. นายเจตย์ สะสะรมย์
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
5. นายสมโภชน์ ศรีชะนา
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
6. นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2/7.นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว...

-27. นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
8. นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9. นางดาวนภา น่วมเจริญ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
10. นางปรียาภรณ์ บัวคลี่ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพทย์
กรรมการ
11. นางกนกเรขา บุญยรัตน์ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
12. นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวพัชรี สิงห์น้อย กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีหน้าที่จัดทาแผนการดาเนินงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ (OIT) ในการปฏิบัติงานตามรายการ
ประเมิน ประกอบด้วย
1. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2. นายอวยชัย ศรีตระกูล
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
5. ผู้รับผิดชอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (OIT) ตามลาดับข้อ ดังนี้
กรรมการ
ข้อที่
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่

รายการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
นางสุภาณี จันทรสกุนต์
(บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25xx-25xx)
O5 ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางสมร สืบพันธ์วงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3/O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง…
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ข้อที่
รายการประเมิน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

ผู้รับผิดชอบ
นางกนกเรขา บุญยรัตน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายวีระชาติ แสนปัญญา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวศิริขวัญ มั่นคงคา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางสุดธารทิพย์ บุญธีรารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางจารุวรรณ เหล็กชาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวพรรณทิพย์ เดชชัยยศ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นางสาวเมษยา มะโนรา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายภูริวัจน์ จิตสว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางสุดธารทิพย์ บุญธีรารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางจารุวรรณ เหล็กชาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
4/(O9 ต่อ)นางสาวจารุวรรณ...
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ข้อที่
(O9
ต่อ)

รายการประเมิน

O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงาน ประจาปี
รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวพรรณทิพย์ เดชชัยยศ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นางสาวเมษยา มะโนรา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
นางสุภาณี จันทรสกุนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางวาสนา ภูผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ เหล็กชาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางรัตนา เจนร่วมจิต
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวพรรณทิพย์ เดชชัยยศ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นายพงศธร กันทะวัง
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวศิริขวัญ มั่นคงคา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวนันทนา มงคลเทพ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
5/O17 E-Service...
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ข้อที่
017 E-Service

O18
O19

O20

O21

O22
O23
O24
O25

รายการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นายภูริวัจน์ จิตสว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นางศิรดา สมบูรณ์ชัย
เจ้าพนักงานชานาญงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง
6 เดือน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางอังสนา สุขสุเสียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นางสาวอภิษฎา วรรณตา
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นางสาวชนัญญา จุฬาลักษณ์สิริ
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา นางสาวอภิษฎา วรรณตา
พัสดุ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นางสาวชนัญญา จุฬาลักษณ์สิริ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี สินทรัพย์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรักษา พงษ์ธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
6/O26 การดาเนินการตามนโยบาย...

-6ข้อที่
รายการประเมิน
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจาปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอานวย วิริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางมยุรีย์ เชาวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายพงศธร กันทะวัง
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรักษา พงษ์ธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายอานวย วิริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางพรรณี จันทร์แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรักษา พงษ์ธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางกนกเรขา บุญยรัตน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายวีระชาติ แสนปัญญา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวศิริขวัญ มั่นคงคา
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายวิทยาธร สมป้อ
อัตราจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
7/(O33 ต่อ) นางอรัญญา วงศ์ดาว...

-7(O33
ต่อ)

O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจาปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินงานป้องกันการทุจริตประจาปี

นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสุขชัญญา เรืองมณี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางกนกเรขา บุญยรัตน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางคลอใจ อินทร์วงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางจารุวรรณ เหล็กชาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางนิชจรี ผลระลึก
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นางคลอใจอินทร์วงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางสุรีย์ เจริญชาศรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางศิริวารีย์ มีปิ่น
เจ้าพนักงานชานาญงาน
นางสาวพัชรี สิงห์น้อย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางวาสนา ภูผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
8/O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม...

-8O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นางกนกเรขา บุญยรัตน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวเทพี กับปุละวัน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน

6. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน
กรรมการ
7. นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางวาสนา ภูผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายภูริวัจน์ จิตสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการตรวจสอบและสรุปผลการดาเนินงาน
มีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (OIT) ข้อ O1 – O48 และประเมิน IIT และ EIT
รวมทั้งตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเกณฑ์ประเมินโครงการก่อนนาเสนอผู้อานวยการ ประกอบด้วย
1. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2. นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9/5.นางวาสนา ภูผา...

-95. นางวาสนา ภูผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6. นายภูริวัจน์ จิตสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
7. นางจารุวรรณ เหล็กชาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
8. นางนุชจรี ผลระลึก นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
9. นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา ลูกจ้างชั่วคราว
10. นางสาวพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและร่วมกันขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมุ่งมั่น “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาเขตสุจริต” ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

