สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดํ าเนิน การภายใตโ ครงการเสริ ม สร า งคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และ
ธรรมาภิบ าล ในสถานศึ กษา ซึ่ ง สอดคล องกับ ยุทธศาสตรช าติวาด ว ยการปองกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต
และ3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการป องกั นและปราบปรามการทุจ ริต สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 1 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด ว ยสาระสํ า คั ญ คื อ
สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
บทวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
สวนที่ 2 ทิศทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามทุจริต และยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส ว นที่ 3 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การป อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2562 สวนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 1 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสําเร็จ

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ธันวาคม 2562

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
- อํานาจหนาที่
- โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1
- ขอมูลดานการจัดการศึกษา
- ขอมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน
- ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สวนที่ 2 ทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การดําเนินกิจกรรมโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและกิจกรรมวิเคราะหความเสี่ยง
2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน
4. การประชาสัมพันธ และเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน
5. กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
6. กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ(ITA Online) และเตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษประจําป 2562
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สวนที่ 4 ผลการดําเนินการ/ประโยชนที่ไดรับ/ปจจัยความสําเร็จ/บทเรียนที่ไดรับ
38
ปญหาและอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/การไดรับการยอมรับ
สวนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ 2563 43
ภาคผนวก
1. คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562
2. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
3. ผลการประเมิน ITA Online ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
4. แบบประเมิน OIT ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
5. มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
6. เจตจํานงสุจริต 4 ภาษา

สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมี
มาตรฐานเที ย บเท า สากล ผ า นยุ ท ธศาสตร 6 ด า น ไดแ ก สร า งสั ง คมที่ ไ ม ท นต อ การทุ จ ริ ต ยกระดั บ เจตจํ า นง
ทางการเมื อ ง ในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย พั ฒ นาระบบป อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก
ปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต และยกระดับ ดั ช นี การรั บ รูก ารทุจ ริ ตของประเทศไทย
โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50
เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํา นั กงาน ป.ป.ช. ร ว มกั บ สํ า นั กงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให
ยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให
คํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปน
กรอบทิศทาง ในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญอันจะ
สงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง
ขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สภาพปจจุบันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ที่ตั้ง
อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50300
สภาพภูมิศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลใหการสนับสนุน
สงเสริมและใหบริการทางการศึกษาครอบคลุม 4 อําเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,463.83 ตารางกิโลเมตร ไดแก อําเภอ

2
เมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และอําเภอแมออน มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอแมริม ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง อําเภอ ดอยสะเก็ด ทิศ
ใต ติดตอกับอําเภอสารภี อําเภอหางดง ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหางดง
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใต การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ ตามความในมาตรา 38
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การแบง

สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังตอไปนี้
มาตรา 38 แหงพระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก ไขเพิ่ มเติม กําหนดใหสํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึ กษา มี อํานาจหนา ที่ในการกํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น พื้นฐานในเขตพื้น ที่
การศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวใน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสําระของหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
รวมกับสถานศึกษา
(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
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การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น รวมทั้ ง บุ ค คล องค กรชุ มชน องคก รวิ ช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น อื่ น ที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ หรือ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
โดยใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังตอไปนี้
(1) กลุมอํานวยการ
(2) กลุมนโยบายและแผน
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(5) กลุมบริหารงานบุคคล
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(9) หนวยตรวจสอบภายใน
(10) กลุมกฎหมายและคดี

4
ขอมูลดานการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อําเภอ และใน
ปการศึกษา 2562 มีขอมูลดานการจัดการศึกษาดังนี้
จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และหองเรียน ปการศึกษา 2562
จํานวน
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
จํานวนหองเรียน
สถานศึกษา
ที่
อําเภอ
(คน)
(คน)
(หอง)
(แหง)
1 เมืองเชียงใหม
31
10,804
537
407
2 ดอยสะเก็ด
25
4,244
267
253
3 สันกําแพง
22
4,675
237
219
4 แมออน
9
1,313
83
75
รวมทั้งสิ้น
87
21,036
1,124
954
จํานวนขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1
ปงบประมาณ 2562
ที่
1

2
3

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1.1 ผูอํานวยการ
1.2 รองผูอํานวยการ
1.3 กลุมอํานวยการ
1.4 กลุมบริหารงานบุคคล
1.5 กลุมนโยบายและแผน
1.6 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1.7 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1.8 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.9 กลุมกฎหมายและคดี
1.10กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.11กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
1.12หนวยตรวจสอบภายใน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(คน)
1
2
8
5
7
5
5
15
2
1
3
6
13
73
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ที่
1

2
3
4

ขอมูลผูบริหาร/ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2562
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 87 แหง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา
1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา
1.3 ครู
1.4 บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
4.1 ครูขั้นวิกฤต
4.2 ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
4.3 ครูผูทรงคุณคา
4.4 ครูธุรการ
4.5 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4.6 นักการภารโรง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(คน)

81
7
1,023
1
18
52
58
18
25
87
39
35
1,444

ขอมูลผลการดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ปงบประมาณ 2558 - 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:

ITA)

ตั้งแตปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 เปนตนมา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2561 แสดงดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ป 58
67.66
76.11

ผลคะแนน ITA
ป 59
ป 60
76.52
84.12
80.66
84.92

ป 61
94.02
85.12
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คะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ป 2560 - 2561
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity

and

Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รายดัชนี
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1

คะแนน ITA
ภาพรวม
ป 60 ป 61

ป 60

ป 61

ป 60

ป 61

ป 60

ป 61

ป 60

ป 61

ป 60

ป 61

84.12

72.39

90.65

90.96

91.67

94.34

98.55

75.83

93.56

89.09

96.11

94.02

ดัชนีที่ 1

ดัชนีที่ 2

ดัชนีที่ 3

ดัชนีที่ 4

ดัชนีที่ 5

จากการเปรียบเทียบขอมูลคะแนนรายดัชนีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดคะแนน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ดั ช นี ที่ 1 แ ล ะ ดั ช นี ที่ 2 ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ป ร ะ เ ด็ น ด า น ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส
และด านความพรอมรับผิด ต่ํากวาดั ชนีด านอื่น ๆ ซึ่งสะทอนใหเห็ นวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 มีจุดที่จะตองพัฒนายิ่งขึ้นกวาเดิม และคงสภาพการดําเนินงานในดัชนีที่ 3-5 ใหตอเนื่องและ
ยั่งยืนตอไป
โดยสรุปผลการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต” และผานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online) ตั้งแตปงบประมาณ 2558-2561 ไดดังนี้
วิธีการดําเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 นําเสนอผลการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต” และผลการประเมิน ITA Online ตอ
ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1
1.2 นําเสนอปญหา/ อุปสรรค /ขอเสนอแนะ และแนวทางขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต”
ตอผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1
1.3 จัดทําโครงการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA
Online ประจําปงบประมาณ เสนอตอ ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1
1.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน
“เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจําปงบประมาณ เสนอตอ ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวดําเนินการใน
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจําปงบประมาณ
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ตอ รองผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 และทีมบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งประกอบดวย ผอ.กลุมงานทุกกลุม,
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน และผอ.ศูนย ICT
2.2 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวดําเนินการใน
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจําปงบประมาณตอ
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกคน
2.3 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวดําเนินการใน
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจําปงบประมาณ
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคน
2.4 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.5 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เขตสุจริตไมคิดคอรรัปชั่น เพื่อใหความรู
แกขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตน
ผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชนทับซอน
2.6 การประกาศ “เจตจํานงสุจริต” ตอสาธารณชน จํานวน 4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาลานนา ณ บริเวณหนาเสาธง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยเผยแพรทางสื่ออาทิ เชน โทรทัศน
วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ Line Facebook เปนตน
2.7 การรวมกลุมบุคลากรในหนวยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหนวยงานในทางที่ดีขึ้น (CHANGE
FOR THE BEST GROUP) กลาวคือนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 มีนโยบายบริหารงานสุจริต
โดยใหแนวปฏิบัติในการทํางานของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จํานวน 14 ขอ โดยประกาศ
และแจงใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ ในวันประชุมผูบริหาร/ บุคลากรทางการศึกษา /
ลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราว (ขาราชการในสังกัดทุกทาน) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 การประชุมครั้งนี้เพื่อ
แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการทํางานของผูอํานวยการเขตพื้นที่ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในเขต
จํานวน 14 ขอ ใหปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
1) การแตงกาย
2) การลงเวลามาปฏิบัติราชการ
3) การปฏิบัตหิ นาที่ประจําวัน
4) การเขารวมงานพิธีตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
5) การเสนองานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) การจัดทําขั้นตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
7) การบริหารโครงการที่มีการประชุม/ สัมมนา
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8) การยืมเงินไปราชการ
9) การดําเนินงานนอกเหนือโครงการที่ไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
10) การจัดสถานที่ที่ทํางาน
11) การจัดสถานที่ทํางานของแตละกลุมใหถือเปนของผูอํานวยการกลุม
12) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กํากับดูแล และขาราชการและบุคลากรทาง
การศึกษาในกลุม ชวยกันจัดสถานที่ทํางานใหสะอาด เรียบรอยไมรกรุงรัง พรอมรับบริการ
13) การทํางานในฐานะผูรับบริการ
14) ใหบริการโดย “ซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง รวดเร็ว เต็มใจบริการ”
2.8 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางเครงครัด
2.9 การรวมกลุมบุคลากรในหนวยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหนวยงานในทางที่ดีขึ้น (CHANGE
FOR THE BEST GROUP) เพื่อทํากิจกรรมจิตอาสา ทําประโยชนเพื่อสาธารณะ อาทเชน กิจกรรมเก็บขยะ
รอบๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม, กิจกรรมปลูกปาและบวชปา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561,
กิจกรรมปรับปรุงหองสมุดรวมกับโรงเรียน เปนตน
2.10 การประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITAOnline) ปงบประมาณ 2561
2.11 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 กํากับ/ ติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน
“เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITAOnlineประจําปงบประมาณ โดยรับฟงสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา/
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานทุกสัปดาห ในการประชุมสภากาแฟรวมกับทีมบริหารงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ขั้นการตรวจสอบ
3.1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)
3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปงบประมาณ 2561 ไดคะแนน 94.02 ระดับสูงมาก เปนลําดับที่ 7 จาก 225 เขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ
4. ขั้นปรับปรุงแกไข/ พัฒนาใหดีขึ้น
4.1 สรุปผลการดําเนินงานปญหา/ อุปสรรค /ขอเสนอแนะและผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2561 ใหผอ.สพป.เชียงใหม เขต รับทราบ
4.2 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพื่อแจงผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2561 ตอขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
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ทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาและรับฟงขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
4.3 ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 เปนประธานการประชุมฯ เพื่อแจงผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ปงบประมาณ 2561
ตอผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคนและรับฟงขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในป
ตอไป
5. ผลการดําเนินงาน
5.1 สามารถสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีงามในองคกร
5.2 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู ความเขาใจ และตระหนัก
รวมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น
5.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITAOnline)
ปงบประมาณ 2561 ไดคะแนน 94.02 ระดับสูงมาก เปนลําดับที่ 7 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
6. การนําไปใช / ประโยชน
6.1 เกิดความรัก ความสามัคคีในการทํางาน
6.2 สรางสังคมไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
6.3 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคิดวิเคราะห คิดแยกแยะผลประโยชนสวนตน
ผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชนทับซอน
6.4 เปนแบบอยางที่ดี ในการปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิตในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา สังคมและชุมชน
7. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
7.1 การดําเนินงานทุกขั้นตอน ตองนําเสนอ ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 ใหรับทราบและเปนประธาน
การประชุมทุกครั้ง
7.2 การทํางานและขับเคลื่อนตองทํางานเปนทีม และเปดโอกาสใหทุกคน ทุกฝายมีสวนรวม
7.3 ตองมีการดําเนินงานอยางจริงจัง และตอเนื่อง
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจั ดทํา แผนปฏิบั ติการปองกัน การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทบทวนขอมูลและบริบทที่เกี่ยวของ
2. จั ดทํ า แผนปฏิ บั ติการป องกั น การทุจ ริ ต สํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชี ย งใหม เขต 1
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช กรอบแนวทางตามยุทธศาสตรช าติวาดว ยการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนิน งานของหนว ยงานภาครั ฐ ประจํ า ป
งบประมาณ 2562 กรอบการประเมิน 10 ตัวชีว้ ัด ITA
1) การปฏิบัติหนาที่

2) การใชงบประมาณ

3) การใชอํานาจ

4) การใชทรัพยสินของราชการ

5) การแกไขปญหาการทุจริต

6) คุณภาพของการดําเนินงาน

7) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร

8) การปรับปรุงระบบการทํางาน

9) การเปดเผยขอมูล

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 ตัวชี้วัด 15 คําถาม
-คุณภาพของการดําเนินงาน
-ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
-การปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 40% จํานวน 2 ตัวชี้วัด 48 ขอมูล
-การเปดเผยขอมูล
-การปองกันการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิ บั ติ การป องกั น การทุ จ ริ ต สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
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สวนที่ 2
ทิศทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน : สรางสังคมสุจริต ตอตานสังคมทุจริตทุกรูปแบบ
พันธกิจ :
1. สรางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา และสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในองคกร
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความโปรงใส สุจริต ลดขั้นตอนการทํางานเกิดประโยชน
ตอผูรับบริการ
3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เปาประสงค :
เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 90
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ไมนอยกวารอยละ 90 (เชิงปริมาณ)
3. รอยละของผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
คา นิ ย มร ว มต านทุ จ ริ ตมี จิ ตสํา นึ กสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนส ว นตนกับ ผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 90 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 มีเปาหมายมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให
เกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี
ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จเพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการ
ตอไป
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บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชน
สวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
ประพฤติตนเปน
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สูการเปน
บุคคลตนแบบ

1. การประกาศ
เจตนารมณ
บริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. การประกาศ
เจตนารมณ/กําหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใหและรับ
ของขวัญ เพื่อให
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให
เปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
สงเสริมการตอตาน
การทุจริต
2. สรางจิตสํานึกที่ตัว 2. ปลูกฝงและสราง
บุคคลใหตระหนักรูถึง จิตสํานึกและคานิยม
ปญหาและผลกระทบ การตอตานและไมทน
ของการทุจริต ให
ตอการทุจริต
ดํารงตนอยางมี
- การประชุมเชิง
ศักดิ์ศรีและมี
ปฏิบัติการ "เขตสุจริต
เกียรติภูมิ
ไมคิดคอรรัปชั่น"
3. ปรับฐานความคิด 3. ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหสามารถ บุคลากรใหสามารถ
แยกแยะระหวาง
แยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชน
และผลประโยชน

ตัวชี้วัด
1. รอยละของความ
สําเร็จในการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ

2. รอยละของจํานวน
บุคลากรผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู และไดรับ
การปลูกฝงใหมีทัศนคติ
และคานิยมที่ไมยอมรับ
การทุจริต
3. รอยละของจํานวน
บุคลากรเปาหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่ให
เปนไปตามแนวทางเรื่อง

งบประมาณ
(บาท)
10,000

40,000

15,000
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โครงการ/กิจกรรม

สวนรวมในการ
ดําเนินงาน

สวนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระทา
ที่ถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน"
- การสรางความรับรู
เรื่องผลประโยชนทับ
ซอนใหกับขาราชการ
ใหม
4. สงเสริมการสราง 4. สงเสริมกิจกรรมทํา
คุณธรรมและ
ความดี เพื่อสาธารณะ
จริยธรรมในการ
แบงปน ลดความเห็น
ปฏิบัติงานเพื่อตอตาน แกตัว โดยยึดหลัก
การทุจริต
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ผลประโยชนทับซอน

4. รอยละของจํานวน
บุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาความรูเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติหนาที่

40,000

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
งบประมาณ
เปาประสงค
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(บาท)
1.สํานักงานเขตพื้นที่ 1. พัฒนาและ
1. พัฒนาเกณฑ
1. คาคะแนนเฉลีย่
94,000
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย หรือสูงกวา
เปาหมาย เพื่อ
ผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณคอรรัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

ยกระดับการทํางาน
ใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(ITA)

มาตรฐานการประเมิน
ดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน
- การเขารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) และ
ของโรงเรียน 43 แหง

การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
2.คาคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ
โรงเรียนทีเ่ ขารับการ
ประเมิน 43 แหง
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

- การประชุมเตรียม
ความพรอมการตอบ
แบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ
ประจําป 2562
- การประชุมชี้แจงให
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯใหกับ
บุคลากรในเขตพื้นที่
และโรงเรียนทีเ่ ขารับ
การประเมิน 43 แหง

2. เสริมสราง
ภาพลักษณทดี่ ี
ในองคกรและ
สาธารณชนใหเกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทางาน
ดานการปองกันและ
ตอตานการทุจริต

2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สูการปฏิบัติ
3. สรางการรับรู
เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และการ
ดําเนินงาน ในดาน
การสงเสริมจริยธรรม
และตอตานการทุจริต

2. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจําป 2562
3. สรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
แนวสรางสรรค
เพื่อใหเขาถึงไดงาย
นาสนใจ และกระตุนให
ประชาชนรูสึกรวมเปน
สวนหนึ่งในการตอตาน
การทุจริต

2. หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต ประจําป
2562

1,000

3. จํานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ
ในดานการตอตานการ
ทุจริต เพื่อสรางการรับรู

10,000

4. พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และชองทางให
เหมาะสม สอดคลอง
กับความตองการของ
กลุมเปาหมายทุก
ระดับ

4. การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร
ประชาสัมพันธโดยการ
มีสวนรวมของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย
-พัฒนาเวปไซด

4. รอยละของความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
ตอระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อตอตาน
การทุจริต (ชองทาง/
การนําเสนอขอมูล)

40,000
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โครงการ/กิจกรรม
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 และ
ของโรงเรียนในสังกัด
-ติดตามและ
ประเมินผลความพึง
พอใจของผูรับบริการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
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สวนที่ 3
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริตสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สูการปฏิบัติ
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดมีการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตั้งแตปการศึกษา 2558 จนถึงปจจุบัน และมีนโยบายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งในปงบประมาณ 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 จะไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมาจากการวิเคราะห ความเสี่ยง
ระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวม และผลประโยชนทับซอน เพื่อนําผลการวิเคราะหดังกลาว
เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2562 สําหรับ
ขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชเปนแนวปฏิบัติ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ความเสี่ ย งและจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามคํ าสั่ ง ที่ 39/2562 ลงวั น ที่ 27
กุมภาพันธ 2562 จะดําเนินการจัดประชุมฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. โดยที่ประชุมได
พิจารณา
1. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562
โดยกําหนดผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว
2. การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา
3. การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค
4. การปฏิบัติงานไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัย
เสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
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ตอกิจกรรม ทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน ดังนี้
โอกาส ผลกระทบ

ระดับ

ลําดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ลําดับ

ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1

การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว

4

3

12

(1)

2

การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา

3

3

9

(2)

3

การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค

3

2

6

(3)

4

การปฏิบัติงานไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ

2

2

4

(4)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

4
(2)

3
2

(4)

(3)

2

3

(1)

1
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว
การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา

ลําดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)

การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค

ลําดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)

การปฏิบัติงานไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ

ลําดับ 4 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
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จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับคือสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง
(Medium)

มาตรการกําหนด
จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยง
- การนําวัสดุ ครุภัณฑทางราชการไปใชงานสวนตัว
-การปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนดเวลา
-การใชงบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค
-การปฏิบัติงานไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ

2. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปงบประมาณ 2562 กําหนดกิจกรรม/
โครงการ ในกรอบวงเงิน 250,000 บาท
3. กํ าหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ น และกํ า กั บ ติ ด ตาม
มาตรการ กลไก หรือกํากับติดตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
งบประมาณในการดําเนินงาน 1,000 บาท
ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ
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2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรทุกระดับรับทราบเจตนารมณและนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ทุกคน
เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม รับทราบเจตนารมณและนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานเปน 4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและ
ภาษาลานนา พรอมมอบธง“เขตสุจริต” ใหกับรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการ
กลุมทุกกลุม เพื่อรวมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “เขตสุจริต” โดยมีขาราชการและลูกจางในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เขาร วมกิจกรรม จํานวน 72 คน จัดขึ้น ณ หองประชุ ม
ลานเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม โดยมี
1. การมอบนโยบาย ลงนามข อ ตกลง มอบธงสั ญ ลั ก ษณ การร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นสํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ใหเปน “เขตสุจริต”
และนายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 มอบนโยบายในการทํางานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยเปดโอกาสใหทุกคนใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสวนรวมและเสนอแนวปฏิบัติในการทํางาน แลวสรุปเปนประกาศสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เรื่องแนวปฏิบัติในการทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จํานวน 14 ขอ ดังนี้
1.1 การแตงกาย
1.2 การลงเวลามาปฏิบัติราชการ
1.3 การอยูปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
1.4 การไปราชการ
1.5 การไปรวมงานราชพิธี/ งานพิธีตาง ๆ
1.6 การเสนองานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 การบันทึกงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.8 การพิมพหนังสือราชการ
1.9 การจัดทําขั้นตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
1.10 การบริหารโครงการที่มีการประชุม/ สัมมนา
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1.11 การยืมเงินไปราชการ
1.12 การดําเนินการนอกเหนือโครงการที่ไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ
1.13 การจัดสถานที่ทํางาน
1.14 การทํางานในฐานะผูใหบริการ ใหบริการโดย “ซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง
รวดเร็ว เต็มใจบริการ”
และนายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 กําหนดใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ทํากิจกรรมรวมกันทุกเชาวันจันทร และทุกครั้งที่มีการประชุมหรืออบรม เพื่อเปนการแสดง
ความจงรักภักดีและปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. เคารพธงชาติ 2. สวด
มนตไหวพระ 3. กลาวคําปฏิญญา 4. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 5.รองเพลงสดุดีจอมราชา
2. เผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน หลายชองทางอาทิ เชน หนังสือพิมพ บอรด
ประชาสัมพันธ เวปไซดสํานักงานฯ และ Facebook สพป.เชียงใหม เขต 1
3. ผูมีสวนไดสวนเสียทราบแนวนโยบายการบริหารงานสุจริต ชัดเจนตรวจสอบได
4. คนสวนใหญ เขาใจความหมาย ของประกาศเจตจํานงสุจริต เพราะมี 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ
จีน ลานนา)
งบประมาณในการดําเนินงาน
50,000 บาท
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
จัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
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ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน”
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให บุ ค ลากรทุ ก คนมี ค วามรู และมี ค วามตระหนั ก ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามแนวทางเรื่ อ ง
ผลประโยชนทับซอน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ทุกคน
เชิงคุณภาพ บุคลากรที่เขากิจกรรมสามารถปรับฐานความคิด สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลการดําเนินงาน
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จัดกิจกรรม
ปรับฐานความคิดบุ คลากรใหส ามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนส วนรวม โดยเชิ ญ
นายนิวัฒน เจริญฉ่ํา ผูอํานวยการ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม บรรยายใหความรูเรื่อง "ผลประโยชนทับซอนและ
การปองกันการรับสินบน" ใหกับขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 72 คน ณ หองประชุมลานเงิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
งบประมาณในการดําเนินงาน 15,000 บาท
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
จัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ
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4. การประชาสัมพันธ และเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน
วัตถุประสงค
เพื่อสรางการรับรู เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และการดําเนินงาน ในดานการสงเสริมจริยธรรมและตอตาน
การทุจริต
เปาหมาย
เชิงปริมาณ จํานวนรูปแบบการประชาสัมพันธในดานการตอตานการทุจริต เพื่อสรางการรับรู
เชิงคุณภาพ เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทํางานดานการปองกันและตอตานการทุจริต
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการสรางสื่อประชาสัมพันธ เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวยสรางความตระหนัก จัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ทั้ งนี้ เ พื่ อเตื อนใจข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องเขตพื้ น ที่การศึก ษาทุกคน ใหทํางานดว ยความซื่อสั ตย สุจ ริ ต
ใหบริการฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได อีกทั้งเพื่อเปดโอกาสใหทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ไดรวมกันขับเคลื่อนเขตใหเปน “เขตสุจริต” และเพื่อประชาสัมพันธใหผูบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไดรับทราบกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณในการดําเนินงาน 40,000 บาท
ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน
1. จัดทําเพลงและ VTR “สพป.เชียงใหม เขต 1 เขตสุจริต” มีเนื้อรองและ Script ดังนี้
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2. เพลงและ VTR “สพป.เชียงใหม เขต 1 เขตสุจริต” เผยแพรทางเว็บไซตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 www.chiangmaiarea1.go.th และเว็บไซต www.youtube

ดังนี้ www.youtube.com/watch?v=egDB8SJJ8Ck
3. ทําจดหมายขาว (E-news) ทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต

27
4. ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของเขตพื้นที่การศึกษาผานเว็บไซต ดังนี้
1) เว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
www.chiangmaiarea1.go.th

2) Facebook : https://www.facebook.com/Chiangmaiarea1 ใชชื่อวา
งานประชาสัมพันธ สพป.เชียงใหม เขต หนึ่ง
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3) Line : สพป.เชียงใหม เขต 1

4) การปรับปรุงภูมิทัศน บอรด ปายประชาสัมพันธ ในสํานักงานฯ
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5. กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ
วัตถุประสงค
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรวมกิจกรรมทําความดี เพื่อ
สาธารณะ แบงปนและลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
เปาหมาย
เชิงปริมาณ ขาราชการและบุ คลากรในสังกั ดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม
เขต 1 จํานวน 70 คน
เชิงคุณภาพ บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมสูการเปนบุคคลตนแบบ
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รวมกันกําหนดกิจกรรมสําคัญ
เพื่อทําความดี เพื่อสังคม ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก
1. กิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย)
2. กิจกรรมเพื่อชาวเชียงใหมโดยรวมกันรณรงคปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
3. กิจกรรมจิตอาสาทําความดีเพื่อสังคม ณ คายลูกเสือสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณในการดําเนินงาน 40,000 บาท
ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน
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6. กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA Online) และเตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษประจําป 2562
มีกิจกรรม 3 กิจกรรม สําคัญ ดังนี้
6.1 ประชุมเชิ งปฏิบัติก ารเพื่อเตรียมการรับการประเมิน ITA Online และขั บเคลื่อนเขตพื้น ที่
การศึกษา เปน “เขตสุจริต” จํานวน 4 ครั้ง
วัตถุประสงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จัดประชุม
เตรียมการรับการประเมิน ITA

Online ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ณ หองประชุม

ลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 มีคนเขารวม 60 คน โดย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และเจาหนาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 43 แหง เตรียมรับการประเมิน ITA Online และรวมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให
เปนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อยางเปนระบบ
งบประมาณในการดําเนินงาน 30,000 บาท
ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ
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6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมิน IIT และ EIT ของผูมีสวนได สวนเสียภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่
วัตถุประสงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมลานเงิน สพป. เชียงใหม เขต 1 มีคนเขารวม 100 คน โดย
1. ผู มีส ว นได ส ว นเสี ย ภายในและภายนอกเขตพื้น ที่ การศึก ษา มีความรู ความเขา ใจ และ
รับทราบภารงานของเขตพื้นที่การศึกษาภายใตการขับเคลื่อนเขตสุจริต
2. ผูมีสวนได สวนเสียภายในเขตและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา สามารถประเมิน IIT และ EIT
เขตพื้นที่การศึกษาไดอยางถูกตองและทันเวลา
งบประมาณในการดําเนินงาน 30,000 บาท
ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ

34
6.3 รับการประเมิน ITA Online
วัตถุประสงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทําขอมูล เอกสาร พัฒนาเวปไซด เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยในปงบประมาณ 2562
เปนการประเมิน ITA Online นําขอมูลเปดเผย บนเว็ปไซดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 โดยดําเนินการในระหวางวันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมลานตอง สพป.เชียงใหม เขต 1 มี
คณะกรรมการเขารวม 30 คน โดยที่ สงแบบประเมิน ในระบบออนไลน ไดอยางถูกตองและทันเวลา
และไดกําหนดใหผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารหรือใหขอเสนอแนะ
สามารถถาม-ตอบปญหา หรือขอสงสัยตาง ๆ ตลอดจนสามารถประเมินความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ หรือ
สามารถใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ทางออนไลน ผานเว็บไซต www.chiangmaiarea1.go.th ดังนี้

1.

2.

3.

4.
งบประมาณในการดําเนินงาน 44,000 บาท
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ภาพถายการดําเนินกิจกรรมโครงการ
การพัฒนาเวปไซดในการเผยแพรขอมูลพื้นฐาน และการปองกันการทุจริต ของ สพป.เชียงใหม เขต 1

\
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สวนที่ 4

ผลการดําเนินการ/ ประโยชนที่ไดรับ/ ปจจัยความสําเร็จ/ บทเรียนที่ไดรับ
ปญหาและอุปสรรค/ ขอเสนอแนะ/การไดรับการยอมรับ
การขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปน “เขตสุจริต” ที่
ยั่งยืน โดยใชกระบวนการ PDCA มีกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่หลากหลายดังที่ไดกลาวในสวนที่ 3
ผลการดําเนินการดังนี้
1. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 ทุกคน มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจในการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตาน
การทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)
ประจําปงบประมาณ 2562
2. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 ทุกคน รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริต และ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจําป
งบประมาณ 2562
3. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 ทุกคน มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตสุจริต
ดวยกระบวนการ PLC บอยขึ้น ทําใหไดปญหา แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะที่ตรงประเด็น
4. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 ทุกคน มีการรวมกลุมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหนวยงานในทางที่ดีขึ้น โดยใชชื่อวาCHANGE FOR
THE BEST GROUP ทํากิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน
5. การดําเนินงานทุกงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ทางเว็บไซตเขตพื้นที่การศึกษา www.chiangmaiarea1.go.th สามารถ
ตรวจสอบ ความโปรงใส ความชัดเจนของการดําเนินการได
6. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบผลการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาไดงาย
และรวดเร็วผานเว็บไซต ไลน เฟสบุค เปนตน
7. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตื่นตัว/ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการบริหารงานที่ประกาศเจตจํานงชัดเจนเรื่องการทํางานแบบซื่อสัตยสุจริต และการ
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ใหบริการดวยความโปรงใส รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได พรอมสําหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต เพื่อเปน
ฟนเฟองอีกอันหนึ่งในการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนเขตสุจริต
8. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 มีการปรับพฤติกรรมการทํางานใหถูกกฎระเบียบ รูจักแยกแยะผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนรวม และ
ผลประโยชนทับซอนมากยิ่งขึ้น
9. สภาพภูมิทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 “นาดู
นาอยู นาทํางาน” มากยิ่งขึ้น มีปายประชาสัมพันธความเคลื่อนไหวทางการศึกษา จัดนิทรรศการใหความรู
ปรับปรุงหนาเว็บไซต และเนื้อหาในการนําเสนอ ฯลฯ ใหเอื้อตอการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตเนน
ความซื่อสัตยสุจริต ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
10. มีจดหมายขาว (e-news) ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเขตสุจริต
ทางออนไลน และจัดทําเปนเอกสาร อยางเปนปจจุบันและตอเนื่อง
ประโยชนที่ไดรับ
1. ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทุกคน มีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และรวมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่
การศึกษาใหเปน “เขตสุจริต”
2. การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเปน “ เขตสุจริต” มีความคลองตัวในการดําเนินงาน
3. ทีมบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผูอํานวยการกลุม ใหความรวมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกํากับติดตามการดําเนินงานในแต
ละกลุมงาน อยางจริงจัง
4. ทีมงานเลขานุการ (ผูรับผิดชอบเขตสุจริต , ผูรับผิดชอบ ITA Online , ผูรับผิดชอบ
โรงเรียนสุจริต และผูรับผิดชอบ ICT) มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมการ
ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” ที่หลากหลาย
5. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฏิบัติตน
ที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
6. ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับบริการที่ถูกตอง ฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได
7. เกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดี ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
8. เปนแบบอยางที่ดีใหกับสถานศึกษา / บุคลากร ทั้งในและนอกสังกัด
9. การใหบริการที่ดี ฉับไว โปรงใส ตรวจสอบได สงผลใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความคลองตัว ซึ่งสงผลทั้ง
ทางตรงและทางออมกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน

40
ปจจัยความสําเร็จ
1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือผูบริหารสูงสุด ตองชัดเจน ตอเนื่อง
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซึ่งเปนผูบริหาร
สูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษา ตองเห็นความสําคัญและเปนผูนําในการขับเคลื่อน
3. ทีมบริหารซึ่งประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการ
กลุมทุกกลุม ตองตอบสนองนโยบายและพรอมสําหรับการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ
4. คณะทํางาน ที่มีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
กิจกรรมหรืองานตาง ๆ
5. การกํากับ ติดตามอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
6. การสงเสริม สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจการปฏิบัติงาน
7. การเผยแพรประชาสัมพันธทั้งทาง Online และ Off line
บทเรียนที่ไดรับ
1. ผูบริหารสูงสุดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองใหความสําคัญกับการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร และเปนแบบอยาง เปนผูนําในการปฏิบัติการขับเคลื่อน
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีบทบาทและสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนเขตสุจริต
3. ทีมบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการกลุม มีบทบาทอยางมากในการชวยขับเคลื่อนกิจกรรม และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานในแตละกลุมงาน
4. ทีมงานเลขานุการมีบทบาทอยางมากในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมกับขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหประสบความสําเร็จ
5. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตองทําใหเปนปจจุบันและตอเนื่อง
6. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตองทําใหเขาสูวิถีชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อยางยั่งยืน
ปญหาและอุปสรรค
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)
มีการปรับเปลี่ยนเกณฑทุกปงบประมาณ ประกอบกับการแจงเกณฑหรือคูมือในการประเมินคอนขางลาชา ทําให
ระยะเวลาในการดําเนินการกับการประเมินคอนขางกระชั้นชิด
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ขอเสนอแนะ
ควรใหระยะเวลาในการดําเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online) หรือแจงเกณฑ/ คูมือในการประเมินชวงไตรมาสแรก หรือไมควร
ปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมินทุกป เพื่อใหโอกาสเขตพื้นที่ไดศึกษาและพัฒนางานในแตละดานมากกวานี้
การไดรับการยอมรับ/ รางวัลที่ไดรับ
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต”
(กิจกรรมเขตสุจริต) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับการยอมรับจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการขับเคลื่อน “เขตสุจริต” เปนที่ยอมรับโปรงใส ตรวจสอบได
ซึ่งอางอิงจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Online)
มีผลการประเมินในปงบประมาณ 2562 ไดคะแนนการประเมินรอยละ 94.02 ระดับ A (ลําดับที่ 14 จาก
225 เขต)
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บทที่ 5
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ใหเปน
เขตสุจริตในปนี้ ทีมบริหารเขตพื้นที่ใหความสําคัญและใหความรวมมือขับเคลื่อนอยางเต็มกําลังความสามารถ
การขับเคลื่อนนําโดย นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และรอง
ผูอํา นวยการสํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาทั้ง 2 ทาน ผนวกกับ บุคลากรทางการศึกษาและเจาที่ทุกคน เห็น
ความสําคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจสงเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ดาน (IIT, EIT,
OIT) ซึ่งสงผลใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ( ITA Online) ใน
ปนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดคะแนน 94.02 เปนลําดับที่ 14 ของประเทศ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดั บ ประเทศจากการประเมิ น สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ
A (Very Good)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํา เนิน งานของสํานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 94.02 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ ดี ( A ) โดย ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนสูงสุด 97.67
คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 89.29 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
69.08
78.62
88.39
94.02
94.02

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เทาเดิม

ผลตางของคะแนน ITA
+9.54
+9.77
+5.63
0

1.4 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียงตามลําดั บ
คะแนนได ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหนาที่
การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทํางาน
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต

คะแนน
97.22
89.46
92.36
92.08
91.80
97.67
97.10
97.10
96.59
89.29

ระดับ
AA
A
A
A
A
AA
AA
AA
AA
A

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน
ไมผาน

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํา เนิ น งานของสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่หนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งขึ้น
คือ มีคะแนนต่ํากวารอยละ 90 มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2. การใชงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาจะตองจั ดทํ าแผนการใช จายงบประมาณประจําปและเผยแพร
อยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเอง
หรื อพวกพ อง และต องเป ดโอกาสให บุ คลากรภายในมีสว นรว มในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานตนเองได
ตัวชี้วัดที่ 10. แนวทางการปองกันการทุจริต
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี
แนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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2) สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาตองดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพื่อปองกัน
การทุจริต ประกอบดวย
3.1) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
3.2) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
3.3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรรัปชัน
3.5) มาตรการปองกันการรับสินบน
3.6) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
3.7) มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 1 และสถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษายุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบทบทวนขอมูลและบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชกรอบ
แนวทางตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานพิจารณาให ความเห็น ชอบแผนปฏิบัติ การโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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5. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโอนจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดรับความเห็นชอบ
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
การโอนจั ด สรรจากสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานตามช อ งทางและระยะเวลาที่ สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

***************************************
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ภาคผนวก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

(OIT O1-O48)
O1 โครงสร้ างหน่ วยงาน
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/01/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E
%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0
%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B
9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.j
pg
O2 ข้ อมูลผู้บริ หาร
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9
%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B
8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8
8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%
E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0
%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%201.pdf
O3อานาจหน้ าที่
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O3
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4
O5ข้ อมูลการติดต่ อ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file/05/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8
7%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O3

O7 ข่ าวประชาสัมพันธ์
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=1
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=2
O8 Q&A
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14
http://www.chiangmaiarea1.go.th/Area1/?name=webboard&file=post
http://www.chiangmaiarea1.go.th/Area1/?name=webboard
O9 Social Network
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82
%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0
%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B
8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-1-898628850215114/
O10 แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รายไตรมาส
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4

O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O4

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O13

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ บริการ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14
O15 ข้ อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14

O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้ บริการ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14

-2O17 E-Service
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14
http://www.chiangmai1.ksom.net/money/index.php
http://61.19.21.20/neof/

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O18

O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O18

O20รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O18

O21 แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O21

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25

O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25

O27 หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25

O28 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O25

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O29

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O29
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdliyLMEQPv8IdHDquYe8W_SbCsNDoWg0Vzd4x-k4RnhboTeQ/viewform

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O29

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O14
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebR93rnCYRHDIhaYNqZts5eUyz4lIKXFta0-COiW3XD7LlzQ/viewform

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O33
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=2

O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O34

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O34
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/index.php?name=news&category=3

-3O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36

O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O34
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/file_enew/%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8
8-016-2562.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=egDB8SJJ8Ck

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36

O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36

O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/

http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O36

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
http://www.chiangmaiarea1.go.th/ita/?p=page-file&id=O42

คู่มือปฏิบัติงาน
เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

1

สถานที่ตั้ง

1

ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน

1

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2

วัตถุประสงค์

2

คาจากัดความ

3

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

4

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ

5

การบันทึกข้อร้องเรียน

5

การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

6

หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ

6

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

7

การรายงานผลการดาเนินการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ

7

มาตรฐานงาน

7

ภาคผนวก
แผนผังกระบวนการ
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน
รูปภาพช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
...................................................
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริต และประพฤติมิชอบเป็น อย่างมาก และได้ กาหนดไว้ในบทบั ญ ญั ติของรัฐธรรมนู ญ หลายส่วน สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงให้ความสาคัญ กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบการบริ ห ารงานด้ ว ยคุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใส ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการ
ปฏิรูป ประเทศ (ด้านที่ ๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 มาตรา 5 หลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจานงในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริห ารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มี
เจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดเป็นส่วนราชการปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน โดยจะดาเนินการดังนี้
๑. ปฏิ บัติงานทุกขั้น ตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบั ง คับอย่างครบถ้วน เคร่ง ครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
๒. ปลู ก ฝั งและสร้ างความตระหนั ก รู้ ค่ า นิ ย มในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั่ น รู้ จั ก แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณ ธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงาน รวมถึงมีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการ
และประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อั น จะส่ งผลให้ บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ปลูก ฝังจิตส านึ กให้ผู้ เรียนของสถานศึ กษาในสั ง กัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 1 ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๕. แนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕.๒ ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
/๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้......

-2๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์
ให้เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่ วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ต และมีส่วนร่วมเป็ น
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๔ ร่ว มจั ดให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การเฝ้ าระวั ง และการตรวจสอบเพื่ อ ต่ อ ต้ านการทุ จริ ต แก่
บุคลากรในสังกัด
๕.๕ ร่วมกันจัดทาดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๖ ร่วมกันจัดทาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๗ ร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว
๕.๘ ร่วมกันดาเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Announcement of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1
The will on a good conduct in the administration of Chiang Mai Primary Educational
Service Area Office 1
*************************************************************************************************
The Constitution of the Royal Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) extremely
prioritizes prevention, suppression of corruption, wrongful conduct and defined in many
provisions of the Constitution. Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 has also
prioritized the prevention, suppression of corruption, wrongful conduct and management with
morality and transparency. According to the national strategy plan on corruption prevention
and suppression, phase three (2560 -2564, 2017-2021 ), Announcement of the Prime Minister's
Office on the announcement of the national reform plan ( on corruption prevention and
suppression) was made on April 6, 2561 (2018) and Ethical Standards Act, B.E. 2562 (2019),
was promulgated on April 15, 2562 (2019) about section 5, Moral Principles of government
officers.
On behalf of an administrator of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office
1 , I declare my will in the following statements. I shall administer the affairs in good faith
and rightful conduct and in a transparent, accountable and responsible way. Chiang Mai
Primary Educational Service Area Office 1 is strongly determined to oppose all types of
corruption and will strictly adhere to the rules and regulations to make the area and the
schools sustainably free from corruption which will proceed as follows.
First, Duties and tasks are to be carried out according to the laws, rules and regulations
in a full and strict manner. The personnel are encouraged to follow the laws, rules and
regulations as stipulated herein.
Second, Conscience and awareness are to be instill to create the effort and will to
oppose and prevent corruption. The personnel concerns are to realize how to distinguish
personal and public profits. All are encouraged to develop consciousness in virtues and
make the best effort to prevent corruption. The personnel of Chiang Mai Primary Educational
Service Area Office 1 are to be aware of the adverse effects of corruption on their
organization in particular and the country as a whole.
Third, Corruption behavior and tolerating corruption are totally unacceptable that
causes social sanction which will influence the personnel of the area office and the schools

2

under it to develop a sense of shame and dread. As a result, they will not be engaged in
corruption.
And Fourth, Students of the schools under the control of Chiang Mai
Primary Educational Service Area Office 1 are developed a sense of shame and awareness of
the adverse effects of corruption.

Guidelines and Cooperative Activities
1. Coordinate and cooperate in implementing the national strategy on corruption
prevention and suppression in the third phase during 2017 to 2021.
2. All agencies and personnel concerned coordinate as the network in order to prevent
and suppress the corruption in the basic school committee office, the educational service
area office and its schools.
3. Provide knowledge about the national strategy on corruption prevention and
suppression in the third phase, especially the guidelines to enhance virtues and ethics for the
personnel of the agencies concerned, school administrators, teachers and students. In
addition, students’ parents and the public are to participate in the anti-corruption activities
and corruption prevention and suppression network.
4. Participate in providing knowledge and preventing corruption to the personnel and
agencies.
5. Cooperate in making virtues and transparency indicators for the personnel and
agencies under the control of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 and
implement the planned guidelines.
6. Cooperate as the corruption prevention network to support communication
channels to publicize knowledge and information.
7. Provide counseling and recommendations as well as supervision and evaluation on
the implementation of the plan.
And 8. Cooperate and implement by any means available to prevent and suppress
corruption of all types to the full extent of individuals’ potential.
Be informed accordingly.
10 June 2019

( Mr.Ratanabhum Nosu)
Director of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1

ปรฯกาศฯสานักฯงานฯเขตฯพนฯท
ื้ ี่การฯศึกษฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯาชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่๑
เริอฯง
่ ่เจตฯจาน฿งฯสุจริตฯในการฯบอฯรห
ิ ารฯงานฯสานักฯงานฯเขตฯพนฯท
ื้ ี่การฯศก
ึ ษฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯาชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่๑
...................................................

ตามฯที่รัฐธัมมฯนูญแหงฯราชอาณาจักรฯไธยฯ่ พ.ศ.๒๕๖๐่ได้ให้ฅวฯามฯสาฅัญฯกับฯการฯป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯปรฯามฯการฯ
ทุจริตฯแลฯปรฯพฤติ์ตฯมิชอฯบเป็นฯอยฯ่างฯมากฯ่แลฯได้กาห฿นฯดไว้ในบ฿ทฯบัญญฯ่ัตตฯ่ิขอฯงรัฐธัมมฯนูญหลฯายฯสวฯร่สานักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯาปรฯถ฿มฯ
ศ ึ ก ษ ฯ ฯ า ช ย ฯ ง ใ ห ม ฯ ่่ เ ข ต ฯ ่ ๑ ่ จ ึ ง ฯ ใ ห ้ ฅ ว ฯ า ม ฯ ส า ค ั ญ ฯ ก ั บ ฯ ฯ ก า ร ฯ ป ้ อ ฯ ง ก ั น ฯ แลฯ ปรฯ า บ ฯ ฯ ปรฯ า ม ฯ ก า ร ฯ ท ุ จ ร ิ ต ฯ แลฯ
ปรฯพฤติ์ตฯมิชฯบอ ่ การฯบอฯริหารฯงานฯด้วฯยฯคุณธัมมฯ่แลฯฅวฯามฯโปรฯ฿่งฯใส่ตามฯแผนฯยุทธฯศาสตรฯ่ชาต่ิฯวาฯด้วฯยฯการฯป้อฯงกัฯแลฯ
น ปรฯาบฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่ รย
ที่่๓่(พ.ศ.๒๕๖๐่–่๒๕๖๔)่ปรฯกาศฯสานักฯนาฯย฿กฯรัฐม฿นตรฯ่ี่ เริ่อฯง่การฯปรฯกาศฯแผนฯการฯบฏิรูปฯปรฯเทศฯ่ (ด้าฯท
น ี่่๑๑่ด้านฯการฯป้อฯงกันฯ
แลฯปรฯาบฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ)่ปรฯกาศฯ่ ณ่วันฯที่่๖่เมษาย฿นฯ่ ๒๕๖๑่แลฯพรฯราชฯบัญฯญัตฯมาตรฯฐานฯทางฯจริยธัมมฯ่ พ.ศ.๒๕๖๒่ปรฯกาศฯใช้่ ณ่
วันฯที่่๑๕่เมษาย฿นฯ่๒๕๖๒่มาตรฯา่๕่หลัฯกเกณฯฑ การฯปรฯพฤฯติฯปฎิฯบัตฯอยฯ่างฯมีคุณธัมขอฯงเจ้าฯหน้าฯที่ขอฯงรัฐฯม่
ดั ง ฯ น ั ้ น ฯ ่ ข้ า พเจั้ า ข อ ฯ แ สๆ ด ฯ ง เจต ฯ จ าน฿ ง ฯ ใ นฐานผู ้ บ อ ฯ ร ิ ห าร ฯ ส านั ก ฯ ง าน ฯ เ ขต ฯ พ ื ้ น ฯ ท ี ่ ก าร ฯ ศ ึ ก ษฯ ฯ า ปรฯถ฿ ม ฯ ศ ึ ก ษฯ ฯ า
ชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่๑่ขอฯปรฯกาศฯเจตนาฯร฿มณฯ่วาฯ่ จบอฯริหารฯงานฯด้วฯยฯฅวฯามฯซื่สัตยฯ่สุจริตฯตามฯหัลฯกธัมมฯาภิบาฯลฯ่ อยฯ่างฯโปรฯ฿่งฯใส่ตรฯวฯจสอฯบฯได้่
พรฯ่้อฯมรับฯผิดฯชฯอบเพิ่อฯอสรฯ่้างฯฅวฯามฯเชิ่อฯอมั่นฯแกสัง฿คฯมวาฯ่่สานักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯาชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่๑่มีเจตฯจาน฿งฯต่อฯต้าฯน
การฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชฯั่นทุกรูปฯแบบฯแลฯจยึดฯมั่นฯธาให้สานักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯาชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่๑่แลฯสถานฯศึกษฯฯาในสังฯกัดฯ
เป็นฯสวฯรราชการฯปรฯาศจากฯการฯทุจริตฯ่ ฅํอฯร รัปฯชฯอยฯั่น ่างฯยฯย
ั่ง ฯ่ืน โด฿ยฯจดาเนินฯการฯดังฯนี้
๑.่บฏิบัติตฯ่งานฯทุกขั้นฯตอฯรตามฯก฿ฏฯหมฯายฯ่ รบยฯบ่แลฯข้อฯบังฯฅับฯอยฯ่างฯครฯ฿บฯถ้วฯร่เครฯ่งฯครฯ่ัดฯ ตๆลฯอดจ฿นฯส฿่งฯเสรฯ่ิมฯให้บุคคฯลากอฯ
รบฏิบัติตฯ่งานฯตามฯก฿ฏฯหมฯายฯ่รบยฯบ่แลฯข้อฯบังฯฅบั ฯที่กาห฿นฯด
๒.่ปล ฯ ่กฝั ง ฯ แลฯ สรฯ่้า ง ฯ ฅ ว ฯ า ม ฯ ตรฯ หั น ฯ ก รู ้ ่ ค าฯ น ิ ย ฿ ม ฯ ใ นการ ฯ ต่ อ ฯ ต ้ า น ฯ ก าร ฯ ท ุ จ ริ ต ฯ ฅ ํ อ ฯ ร รั ป ฯ ช ั ่ น ฯ ่ รู ้ จ ั ก ฯ แ ยก ฯ แ ยะ
ปรฯโย฿ช นฯสวฯรต฿นฯกับฯปรฯโย฿ช นฯสวฯรรวฯมให้ได้่ เพิ่อฯอปลฯ่กฝังฯจิตฯสานึกฯในด้านฯคุณธัมมฯ่แลฯป้อฯงกันฯการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชั่นฯในหนฯวยฯงานฯ่ รวฯมถึงฯ
มีการฯตรฯวฯจสอฯบภายฯในที่เข้มฯแข็งฯ่ มีปรฯสิทธฯภ
ิ าพฯ่ซึฯจ่ง ธาฯให้บุคคฯลากอฯรในสานักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯาชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่
๑่แลฯสถานฯศึกษฯฯาในสังฯกัดฯตรฯหันฯกถึงฯผ฿ลฯร้ายฯ่ ภัยฯขอฯงการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชั่นฯต่อฯสวฯรราชการฯแลฯปรฯเทศฯฯชา่ติฯเพิ่อฯอให้เกิดฯวัฑฒฯนธัมมฯ่
การฯต่อฯต้านฯการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชฯั่น
๓.่ไมยอฯมรับฯพฤติตฯกัมมฯ่การฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชั่นฯ่ แลฯไมธ฿นฯต่อฯการฯทุจริตฯที่ก่อฯให้เกิดฯการฯล฿งฯโท฿ษฯทาฯงฯสัง฿คฯม่ (Social
Sanction)่อันฯจส฿งฯผ฿ลฯ ให้บุคคฯลากอฯรในสานักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯฯาชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่๑่แลฯสถานฯศึกษฯฯาในสังฯกัดฯ
เกิฯฅ
ด วฯาล
มฯ อายฯหรฯ่ืฅวฯามฯก฿ลฯวที่จกรฯทาการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชฯั่น
๔.่ปล ฯ ่กฝั ง ฯ จ ิ ต ฯ ส านึ ก ฯ ใ ห้ ผ ู ้ ร ยฯ ร ขอ ฯ ง สถาน ฯ ศ ึ ก ษฯ ฯ า ในสั ง ฯ ก ั ด ฯ ส านั ก ฯ ง าน ฯ เ ขต ฯ พ ื ้ น ฯ ท ี ่ ก าร ฯ ศ ึ ก ษฯ ฯ า ปรฯถ฿ ม ฯ ศ ึ ก ษฯ ฯ า
ชยฯงใหม่เขต
ฯ่ ฯ่๑่ตรฯหันฯกถึงฯผ฿ลฯร้ายฯแลฯต่อฯต้านฯการฯทุจริตฯฅํอฯร รัปฯชฯั่น
๕.่แนวฯทาฯงฯการฯดาเนินฯการฯแลฯกิจจฯกม
ั มฯ่ฅวฯามฯรวฯมมื

่่
๕.๑่ปรฯสาน ฯ ง าน ฯ แลฯ ให้ ฅ ว ฯ า ม ฯ ร ว ฯ ม มื ใ นการ ฯ ด าเนิ น ฯ ง าน ฯ ข ั บ ฯ เ ฅิ ่ ล ฯ อ ร ยุ ท ธ ฯ ศ าสตรฯ่ชา่ติ ฯ ว าฯ ด ้ ว ฯ ย ฯ ก าร ฯ
ป้อฯงกัฯแลฯ
น ปรฯาบฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่ รยที่่๓่(พ.ศ.๒๕๖๐่-่๒๕๖๔)
๕.๒่ทุกหนฯวยฯงานฯแลฯบุคคฯลากอฯรในสังฯกัดฯปรฯสานฯฅวฯามฯรวฯมมืเขั้ารวฯมเป็นฯเครฯ่ิอฯอขายฯป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯปรฯามฯ
การฯทุจริตฯในสานักฯงานฯคณกัมมฯการฯการฯศึกษฯาขัฯ้นพื้นฯฐานฯ่ ่สานักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯาแลฯสถานฯศึกษฯาในสังฯกฯัด
่่่ ๕.๓่รวฯมจัดฯให้ฅวฯามรู้กยฯ่วกับฯ ยุทธฯศาสตรฯ่ชาตฯ่ิวาฯด้วฯยฯการฯป้อฯงกันฯแลฯปรฯาบฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่ รยที่่๓่
( พ.ศ.๒๕๖๐่ -่๒๕๖๔ ) ่โด฿ ย ฯ ฉ โระฯพ อ ฯ ะ แนว ฯ ท าฯ ง ฯ ก าร ฯ ส ฿ ง ฯ เ สรฯ่ิมฯด ้ า น ฯ ค ุ ณ ธั ม ม ฯ ่่ จริ ย ธั ม ม ฯ ่่แก บุ ค ค ฯ ล ากอ ฯ ร
ภายฯในหนฯว ยฯงานฯผู้บอฯริหารฯสถานฯศึกษฯฯาแลฯคณครฯู่ฯ่นักฯรยฯรในสังฯกัดฯ่เพิ่อฯอสรฯ่้างฯฅวฯามฯรู้ฅวฯามฯเขั้าใจแลฯการฯมีสวฯรรวฯมในการฯเผิยฯ
แพรฯ่ร฿ณณฯร฿ง คฯให้เยัาวช฿นฯ่ ผู้ป฿กฯครฯอฯงแลฯปรฯชาช฿นฯท฿่วฯไพเขั้ามามีสวฯรรวฯมในการฯจัดฯกิจจฯกัมมฯ่ต่อฯต้านฯการฯทุจริตฯ่ แลฯมีสวฯรรวฯม
เป็นฯเครฯ่อ
ิอฯ ขายฯป้อฯงกัฯแลฯ
น ปรฯาบฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ
่่่ ๕.๔่ร ว ฯ ม จั ด ฯ ใ ห้ ฅ ว ฯ า ม ฯ ร ู ้ ก ยฯ ่วกั บ ฯ ก าร ฯ เ ฝั้ า รวั ง ฯ แลฯ การ ฯ ตรฯ ว ฯ จ สอ ฯ บ ฯ เ พิ ่ อ ฯ อ ต่ อ ฯ ต ้ า น ฯ ก าร ฯ ท ุ จ ริ ต ฯ แ ก
บุคคฯลากอฯรในสัฯก
ง ฯ่ัด
่
่
๕.๕่รวฯมกันฯจัดฯธ าฯดัชชฯนีชี้วดั ฯคุณธัมมฯ่แลฯฅวฯามฯโปรฯ฿่งฯใส่สาหรฯ่ับฯหนฯว ยฯงานฯในสังฯกัดฯ่ สานักฯงานฯ
เขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯาชยฯงใหมฯ่่เขตฯ่๑่แลฯดาเนินฯการฯตามฯแนวฯทาฯงฯที่กาห฿นฯดไว้่ตามฯยุทธฯศาสตรฯ่ชาตฯวาฯด้วฯยฯการฯปอ้ฯงกันฯแลฯ
ปรฯาบฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ่ รยที่่๓่(พ.ศ.๒๕๖๐่–่๒๕๖๔)
่่่่ ๕.๖่รวฯมกันฯจัดฯธาฯชอฯงทาฯงฯการฯสื่สารฯ่เผิยฯแพรฯ่่แลฯปรฯชาสัมัพฯ น ธฯ่เพิ่อฯอสัๆนฯบฯ สๆนฯ่รการฯดาเนินฯงานฯใน
ฐานเครฯ่ิอฯอขายฯฅวฯามฯรวฯมมืป้อฯงกัฯแลฯ
น ปรฯาบฯปรฯามฯการฯทุจริตฯ
่่่ ๕.๗่รวฯมให้คาฯปรฯ่ึกษฯา่เสๆ่ินฯอแนะแนวฯทาฯงฯ่รวฯมถึงฯการฯติดฯตามฯแลฯปรฯเมินฯผ฿ลฯการฯดาเนินฯงานฯฅวฯามฯรวฯมมืดังฯ
กลฯ่าวฯ
่่่ ๕.๘่ร ว ฯ ม กั น ฯ ด าเนิ น ฯ ก าร ฯ อ ื ่ น ฯ ใ ดในด้ า น ฯ ก าร ฯ ป ้ อ ฯ ง กั น ฯ แลฯ ปรฯาบฯ ฯ ปรฯ าม ฯ ก าร ฯ ท ุ จ ริ ต ฯ ่ ทุ ก รู ป ฯ แ บบฯ ฯ อยฯ ่าง ฯ
เต็มฯกาลัฯฅ
ง วฯามฯสามาถฯ
ฯ
จึงฯปรฯกาศฯให้ซาบฯท฿่วฯกฯัน
ปรฯกาศฯ่่ณ่่วัฯท
น ่ี่ ๑๐่มิถุนายนฯ่่พ.ศ.๒๕๖๒

นาฯยฯรตนภูฯ่ม ่โนฯสุ่ ฯมฯ)
่่่่่่ผู้อานวฯยฯการฯสานักฯงานฯเขตฯพื้นฯที่การฯศึกษฯาปรฯถ฿มฯศึกษฯาชยฯงใหม่เขต
ฯ่ ฯ่๑
(

清迈小学教育一区办公室公告
清迈小学教育一区办公室的管理目的
………………………………………………………
2017 年泰国宪法特别注重预防与惩治贪污腐败问题，该宪法的多个
条例都与预防与惩治贪污腐败问题有关。清迈小学教育一区办公室也非常
注重预防与惩治贪污腐败问题，并按照 2018 年 4 月 6 日国家总理办公室
公布的“第三阶段（2017-2021 年）国家改革策略”对工作进行公平公正、
透明的管理，同时也按照 2019 年 4 月 15 日发布的 2019 年道德方面的法
规之 5 项规定来规范政府公务人员的行为与道德。
因此本人作为清迈小学教育一区办公室的领导，宣布将在本职工作
中尽职尽责，让管理工作透明化，让工作进展能有踪可询，以树立社会对
我们工作的信心，让社会各界了解到清迈小学教育一区办公室预防与惩治
贪污腐败现象的决心，让清迈小学教育一区办公室管辖下的各所学校成为
零贪污腐败的机构，并将执行以下操作：
1.严格执行法律、法规和各种规章制度，促进工作人员廉洁奉公、
遵纪守法。
2.培养并提高反贪污腐败的意识，公私分明，在单位内加强道德方
面的培养与加强贪污腐败现象的预防，并进行高质量的内部监督，让清迈
小学教育一区办公室及管辖下的各所学校工作人员意识到贪污腐败会给政
府、国家带来的不良影响。
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3.反对贪污腐败行为，对贪污腐败行为零容忍，让清迈小学教育一
区办公室管辖下的工作人员以贪污腐败行为为耻，杜绝贪污腐败现象的发
生。
4.培养清迈小学教育一区办公室及管辖下学生的反贪反腐意识，让
学生意识到贪污腐败所带来的不良后果。
5.执行方向及协作活动
5.1 推动国家第三阶段（2017-2021 年）预防与惩治贪污腐败策略
的执行。
5.2 清迈小学教育一区办公室及管辖下各个单位、工作人员协调
合作，参与到教育界预防与惩治贪污腐败的活动中来。
5.3 为了让少年儿童、家长认识到反贪反腐的重要性，参与到反
贪反腐活动中来，并形成反贪反腐网络组织，在各所学校中为学校领导、
老师及学生传播关于推动国家第三阶段（2017-2021 年）预防与惩治贪污
腐败策略的相关知识，并特别注重培养思想道德方面的意识。
5.4 为管辖下的工作人员宣传反贪反腐的有关知识，以达到预防
及监督的目的。
5.5 为清迈小学教育一区办公室及管辖下的各个单位制定出道德
及透明度方面的衡量指数，并按照国家第三阶段（2017-2021 年）预防与
惩治贪污腐败策略的规定执行。
5.6 互相沟通合作，创造出多种宣传、发布及公关的渠道，给予
已组成的反贪反腐网络大力支持。
5.7 为上面提及的合作工作给予大力的支持，为其提出意见、提
供建议，并对工作进展进行追踪及监督。
5.8 尽最大的努力协助其他有关反贪反腐工作的进行。
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(Mr. Rattanapoom Nosu)
清迈小学教育一区办公室主任
2019 年 6 月 10 日

