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ค าน า 
 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกำรขับเคลื่อน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ (Anti Corruption Education) กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต และกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สุจริต  
                ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 80,000 บำท โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ได้ด ำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จึงได้จัดท ำรำยงำนโครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต) เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมในโครงกำรต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสำธำรณชนได้รับทรำบ หำกมีข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนประกำรใด จะน ำข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                         กลุ่มกฎหมำยและคดี 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
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บทท่ี  1 

 
   บทน า 

1.  ความเป็นมา   

      ยุท ธศำสตร์ช ำติ ว่ ำด้ วยกำรป้ องกัน และปรำบปรำ มกำรทุ จ ริต  ระยะที่  3  (2560  – 2 564 )  
โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และก ำหนด
พันธกิจ“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูป
กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ว่ำ 
“ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่ำร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้ำงสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง และมีปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภำคส่วน
ร่วมส่งเสริมกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและส่งเสริมกำรเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก ำลังและควำมร่วมมือทุกภำค
ส่วนในกำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมที่น ำไปสู่สังคมที่มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ ง คือ 
สร้ำงนวัตกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีกลไกป้องกันกำรทุจริตและระบบบริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีปัจจัย
ควำมส ำเร็จ คือมีกระบวนกำรท ำงำนด้ำนป้องกันกำรทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่กำรท ำงำนเชิงรุก สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำง
เท่ำทันและมีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ เด็กและเยำวชน ทั้งนี้ มีควำมเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยด ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์กำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังกำรมี
ส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต และมีควำมเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  โดยด ำเนินกำรผ่ำนกลยุทธ์กำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต อีกทั้งพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีควำม
สอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 6  
ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ ซึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนของยุทธศำสตร์ชำติ 
20  ปี  (พ .ศ . 25 61  – 2 580 ) ถื อ เป็ นแผนแม่ บทหลั กของกำรพัฒ นำประเทศ และเป้ ำหมำยกำรพั ฒนำ 
ที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งกำรปรับโครงสร้ ำงประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0  
โดยก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้ง แผนงำน/โครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์
กำรปอ้งกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล ของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี อีกด้วย  
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 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์
ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลัก  
ที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖1 – ๒๕80) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผน
แม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ ได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำน        
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย 
ได้แก่ กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ,กิจกรรมพัฒนำเวปไซต์หน่วยงำนเพ่ือรองรับกำรประเมิน ITA ,กิจกรรมเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สำธำรณชน , กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน ITA ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , กิจกรรมกำรให้ควำมรู้กำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม , กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม  

2. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น 
         นโยบาย สพฐ. ข้อที่  5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
                กลยุทธ์ สพป. ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร 
จัดกำรศึกษำ 
 
3. ลักษณะโครงการ 
  โครงกำรใหม่   โครงกำรต่อเนื่อง   โครงกำรตำมนโยบำย 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 ผลผลิต  (Outputs) 
    1. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
                ๒. เพ่ือจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตให้แก่หน่วยงำน 
 4.2 ผลลัพธ์  (Outcomes) 

                   1. เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
                2. เพ่ือใหบุ้คลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เกิดควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตและสำมำรถ 
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 4.3 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
   ครบ/ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
   ไม่ครบ/ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์  เพรำะ............................................................................................... 
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5. เป้าหมาย 
 5.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จ ำนวน 63 คน  

5.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม เกิดควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตและสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีควำมเข้ำใจในกำรประเมินตำมแบบวัด IIT , OIT และสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลตำมแบบวัด OIT ได้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในก ำหนดระยะเวลำ  

 
4.3 ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

  ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

  ด ำเนินกำรได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพรำะ ........................................................... ........................ 
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บทที่  2 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. วิธีด าเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม ร้อยละของงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายไตรมาสของปีงบประมาณ 

ต.ค.63 - ธ.ค.63 
- 
 

- - - 

ม.ค.64 – มี.ค.64 
- 
 

- - - 

เม.ย.64 – มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 1  
ประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์/ก ำหนดนโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน                      

100 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

กลุ่ม
กฎหมำย
และคดี 

กิจกรรมที่ 2  
พัฒนำเวปไซต์หน่วยงำนเพ่ือ
รองรับกำรประเมิน ITA 

100 
 

10,000 กลุ่ม ICT 

กิจกรรมที่ 3 
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร
และสำธำรณชน 

100 31,100 กลุ่ม
กฎหมำย
และคดี 

กิจกรรมที่ 4  
เตรียมควำมพร้อมรองรับกำร
ประเมิน ITA ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

100 12,425 กลุ่ม
กฎหมำย
และคดี 

กิจกรรมที่ 5  
กำรให้ควำมรู้กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

100 10,750 กลุม่
กฎหมำย
และคดี 

ก.ค.64 – ก.ย.64 
กิจกรรมที่ 6  
พัฒนำบุคลำกรในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

100 10,750 กลุ่มพัฒนำ
ครูฯ 

รวม 100 75,025  
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2. รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จ ำนวน 55 คน 

  เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแผน 

  เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ในแผน เนื่องจำก.......................................................................... ....................................... 

  น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในแผน เนื่องจำก....................................................... ......................................................... 
  

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด ำเนินกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม ในไตรมำส 3 – 4 ของปีงบประมำณ 2564  

  ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 

  ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมเป็นไปตำมที่ก ำหนดในแผน 

  ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรเร็วกว่ำทีก่ ำหนดในแผน 

  ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดในแผน เนื่องจำก................................................... ................ 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
 

5. งบประมาณ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต จ ำนวน 80,000 บำท  
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มกฎหมำยและคดี  
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บทที่  3 
ผลการด าเนินงาน 

 
1. ผลการด าเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินกิจกรรม 

1.กิจกรรมที่ 1  
ประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์/
ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน                      

- กลุ่มกฎหมำยไดจ้ัดท ำประกำศเจตจ ำนงสุจริตและ
นโยบำยในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศกึษำพะเยำ เขต 2 (ไทย-อังกฤษ)
ในเดือนมิถุนำยน 2564   
- ผู้บริหำรได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตต่อสำธำรณชน
โดยมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเวปไซต์ สพป.
พะเยำ เขต 2 และในกำรด ำเนินกิจกรรม/ประชุมของ
หน่วยงำน   
- ได้มหีนังสือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต(ไทย-อังกฤษ) ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
- ได้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประกำศเจตจ ำนง
สุจริต(ไทย-อังกฤษ) ผ่ำนเวปไซต์ สพป.พะเยำ เขต 2  
- ได้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประกำศเจตจ ำนง
สุจริตและนโยบำยในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (ไทย-
อังกฤษ) ผ่ำนเวปไซต์กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 

2.กิจกรรมที่ 2  
พัฒนำเวปไซต์หน่วยงำนเพ่ือรองรับกำรประเมิน ITA 
 

- กลุ่ม ICT ไดจ้ัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติพัฒนำ
เวปไซต์ เพ่ือรองรับกำรประเมิน ITA ในเดือน
กรกฎำคม 2564 
- หน่วยงำนมีกำรพัฒนำเวปไซต์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และตอบสนองกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้หน่วยงำนมีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) ใน
ปีงบประมำณ 2564 ในระดับ A โดยมีผลคะแนน 
92.63 อยู่ในล ำดับที่ 140 
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กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินกิจกรรม 

3.กิจกรรมที่ 3 
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสำธำรณชน 

- กลุ่มกฎหมำยและคดีได้จัดท ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติ จัดท ำสื่ อประชำสัม พันธ์  เพ่ื อเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์เขตสุจริต ในเดือนมิถุนำยน 2564  
- หน่วยงำนมีสื่อประชำสัมพันธ์ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ได้แก่ ป้ำยไวนิลต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น  
สติกเกอร์ ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่ น  และ  ZERO 
TELERANCE  โฟมบอร์ดสัญลักษณ์ เขตสุจริต (ขนำด
ใหญ่และขนำดเล็ก) เสื้อเขตสุจริต  
- หน่วยงำนมีกำรมอบสื่อประชำสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มใน
ส ำนักงำน เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ ์
- หน่วยงำนใช้สื่ อประชำสัมพันธ์  ในกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน  
- หน่ วยงำนมีกำรเผยแพร่สื่ อประชำสัม พันธ์ สู่
สำธำรณชนผ่ำนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร และ
กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม/โครงกำรผ่ำนเวปไซต์ ,
เพจ facebook ของหน่วยงำน และกำรติดแผ่นป้ำย
ประชำสัมพันธ์ในหน่วยงำน 
 
 

4.กิจกรรมที่ 4  
เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน ITA ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

- กลุ่มกฎหมำยและคดีได้จัดท ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติยืมเงินเพ่ือด ำเนินกิจกรรม ในเดือนมิถุนำยน 
2564 และได้ด ำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 
2564 โดยกลุ่มกฎหมำยและคดีได้ชี้แจงท ำควำม
เข้ำใจรำยละเอียดของข้อมูล OIT ข้อ  1 - ข้อ 43 ให้
ผู้รับผิดชอบข้อมูลทรำบ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง 
-บุ ค ล ำก ร ใน ส ำ นั ก ง ำน เข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรจัดท ำเอกสำรเพ่ือเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้หน่วยงำนมีผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน (ITA) ในปีงบประมำณ 2564 ในระดับ 
A โดยมีผลคะแนน 92.63 อยู่ในล ำดับที่ 140  
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กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินกิจกรรม 

5.กิจกรรมที่ 5  
กำรให้ควำมรู้กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- กลุ่มกฎหมำยและคดีได้จัดท ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติยืมเงินเพ่ือด ำเนินกิจกรรม ในเดือนมิถุนำยน 
2564 และได้ด ำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 
2564 โดยมีวิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช.มำ
บรรยำยให้ควำมรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
-บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ร้อยละ 
100 มีควำมรู้ควำมใจในเรื่องกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
เกิ ดควำม ตระห นั กรู้ ใน กำรแยกแยะระห ว่ ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม น ำมำ
ซ่ึงกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
 

6.กิจกรรมที่ 6  
พัฒนำบุคลำกรในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

- กลุ่มกฎหมำยและคดีได้จัดท ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติยืมเงินเพ่ือด ำเนินกิจกรรม ในเดือนมิถุนำยน 
2564 และได้ด ำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 
2564 โดยมีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เป็นวิทยำกร
บรรยำยให้ควำมรู้ 

- - บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ร้อยละ 
100  มีควำมรู้ ควำม ใจ เกี่ ยวกับคุณ ธรรมและ
จริยธรรมและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มีควำมซือ่สัตย์สุจริต   

  
 กรณีด ำเนินกิจกรรมไม่ครบตำมที่ก ำหนด เพรำะ ................................................................................................ 
 
2. งบประมาณการด าเนินงาน 

รายการงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด เบิกจ่ายจริง 
1. กิจกรรมที่ 1 ประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                      

ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนำเวปไซต์หน่วยงำนเพื่อรองรับ
กำรประเมิน ITA 

10,000 10,000 

3.กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร
และสำธำรณชน 

          33,100 31,100 

4.กิจกรรมที่ 4 เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน 12,425 12,425 
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ITA ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. กิจกรรมที่ 5 กำรให้ควำมรู้กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

10,750 10,750 

6. กิจกรรมที่ 6 พัฒนำบุคลำกรในดำ้นคุณธรรม 
จริยธรรม 

10,750 10,750 

รวม          77,025 75,025 
 
3. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรมีกำร
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม เกิดควำมตระหนักรู้ใน
กำรป้องกันกำรทุจริตและสำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรมีกำรพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม เกิด
ควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตและ
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม  

บุคลำกรตำมกลุ่มเป้ำหมำย   
ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ท ำให้เกิดควำมตระหนักรู้
ในกำรป้องกันกำรทุจริต 
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 มีผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มี
ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ ในระดับ A โดย
มีผลคะแนน 92 .63 อยู่ ใน
ล ำดับที่ 140  

 
4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในภาพรวม 

  ระดับ 5 พึงพอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80 

  ระดับ 4 พึงพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ 15 

  ระดับ 3 พึงพอใจปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ   5 

  ระดับ 2 พึงพอใจน้อย  คิดเป็นร้อยละ........................ 

  ระดับ 1 ไม่พึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ........................ 
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บทที่ 4 
 

อุปสรรค  ปัญหา  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 

1. ปัญหา อุปสรรค 
     กลุ่มกฎหมำยและคดี ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต และกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนกำรด ำเนินงำนย่อยหลำยขั้นตอนแต่เนื่องจำกกลุ่มกฎหมำยและคดีมีบุคลำกรเพียง 2 ท่ำน จึงท ำให้กำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนยังมีปัญหำอุปสรรคอยู่มำก อีกทั้งยังมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ           
(Covid - 19) ท ำให้ต้องจ ำกัดจ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์  

 
2. แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

         เนื่องจำกกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนย่อยหลำยขั้นตอน 
จ ำเป็นต้องมีบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้องกับภำระงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ควรมีกำรมอบหมำยควำม
รับผิดชอบกิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ITA) ให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องบริหำรจัดกำรร่วมกัน เนื่องจำกกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดจนผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) เป็นภำพลักษณ์โดยรวมขององค์กร และเพ่ือยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส (ITA) ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   
 
3. ความคิดเห็นต่อโครงการ 

□ เห็นควรด ำเนินโครงกำรต่อ 

□ เห็นควรปรับปรุงโครงกำร 

□ เห็นควรยกเลิกโครงกำร         
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โครงการ     โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) 
ความสอดคล้องยทุธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
นโยบาย สพฐ. ข้อที่  5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
กลยุทธ์ สพป. ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร 
                  จัดกำรศึกษำ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมำยและคดี กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล กลุ่มพัฒนำครู 
ผู้รับผิดชอบ   จ่ำสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ , นำยบุญสิน สุปันตำ ,  นำงพิสุทธำ ชัยชนะ       
                   นำงขวัญดำว ไชยมงคล E-mail nitikorn@phayao2.go.th   โทรศัพท์ 0887785047 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนำยน – กรกฎำคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ 
ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ใน
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 
– ๒๕80) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณำ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) ขึ้นอัน
จะส่งผลให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม มีควำมตระหนักรู้และไม่กระท ำกำรใดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและ 
     สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

     2.2 เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เกิดควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตและสำมำรถ 
           แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
     2.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
    ๒.๔ เพ่ือจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตให้แก่หน่วยงำน 

2 เป้าหมาย  
2.1  ด้ำนปรมิำณ 

               บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จ ำนวน 63 คน  
2.2  ด้ำนคุณภำพ 

mailto:nitikorn@phayao2.go.th
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                    บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม เกิดควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตและสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีควำมเข้ำใจในกำรประเมินตำมแบบวัด IIT , OIT และสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลตำมแบบวัด OIT ได้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในก ำหนดระยะเวลำ  

กิจกรรมส าคัญ (ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจริงตำมล ำดับ) 
กิจกรรม ว.ด.ป.ที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)   
1. กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนด้วย

ควำมซ่ือสัตย์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

มิถุนำยน กลุ่มกฎหมำย 

2. กิจกรรมพัฒนำเวปไซต์หน่วยงำนเพ่ือรองรับกำร
ประเมิน ITA 

มิถุนำยน - กรกฎำคม กลุ่ม ICT 

3. กิจกรรมเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและ
สำธำรณชน 

มิถุนำยน - กรกฎำคม กลุ่มกฎหมำย 

4. กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน ITA 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

29 มิถุนำยน 2564 กลุ่มกฎหมำย 

5. กิจกรรมกำรให้ควำมรู้กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

28 มิถุนำยน 2564 กลุ่มกฎหมำย 

ไตรมำสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)   
6. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม    8 กรกฎำคม 2564  กลุ่มพัฒนำครู 

4.งบประมาณ     
แหล่งงบประมำณ  (   ) งบเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและบริหำรจัดกำรเขตฯ จ ำนวน  ............ บำท 

(   ) สพฐ.จัดสรรตำมหนังสือที่ ศธ 04008/ว 795        จ ำนวน  80,000  บำท 
ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2564 

(   ) จำกหน่วยงำนอื่น ตำมหนังสือที่ .................... จ ำนวน ...............บำท 
ลงวันที่ ............................................. 

 
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ดังนี้ (ให้เรียงล ำดับกิจกรรมตำมข้อ 4  หำกไม่ใช้งบประมำณให้ - ในช่องงบประมำณ) 

กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนด้วย

ควำมซื่อสัตย์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

- - - - 

2. กิจกรรมพัฒนำเวปไซต์หน่วยงำนเพ่ือรองรับกำร
ประเมิน ITA 

10,000 - - 
 

10,000 

3. กิจกรรมเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและ
สำธำรณชน 

31,100 - - 
 

31,100 
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กิจกรรม/รำยละเอียด งบประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
-จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1 ผืน 500 บำท 
-จ้ำงเหมำท ำโฟมบอร์ดใหญ่ 1 อัน 500 บำท 
-จ้ำงเหมำท ำโฟมบอร์ดเล็ก 11 อัน 1,100 บำท 
-จ้ำงเหมำท ำสติ๊กเกอร์ 
   -ต้ำนทุจริต 100 * 20  2,000 บำท       
   -ZERO TELERANCE  
     100 * 20  2,000 บำท  

     - จัดท ำเสื้อเขตสุจรติ 76 * 350 
4. กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน ITA 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
-ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม 55*30 ( 2 มื้อ) 
3,300  บำท  
-ค่ำเอกสำร 55*55 4,675 บำท 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 55*70 3,520 บำท 
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 600*1  600 บำท  

12,425 600 7,150 4,675 

5. กิจกรรมกำรให้ควำมรู้กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม 55*30( 2 มื้อ) 
3,300  บำท 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 55*70 3,850 บำท 
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 600*6  3,600 บำท 

10,750 3,600 7,150 - 
 

6. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
-ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม 55*30( 2 มื้อ) 
3,300  บำท 
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ 55*70  3,850 บำท 
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 600*6  3,600 บำท 

10,750 3,600 7,150  

 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง 
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5.การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ร้อยละ 100 ของบุคลำกรมีกำรพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม เกิด
ควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตและ
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

สอบถำมควำมคิดเห็น แบบสอบถำม 

2.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 มีผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

กำรเข้ำร่วมประเมิน ITA 
online ตำมปฏิทินของสพฐ. 

แบบประเมินตำมแบบวัด 
IIT, EIT, OIT 

 

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะ 5 ประกำร รู้จักคิด

แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
6.2 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเอกสำรเพ่ือ

เตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงกำร 
( นำงขวัญดำว  ไชยมงคล) 

 

                                             (ลงชื่อ)จ่ำสิบโท                                       ผู้เห็นชอบโครงกำร 
               ( สุพจน์   ชัยชนะ) 

 

(ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (นำยสุชำติ  ศศิภัทรกุล) 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

ที่  235  /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (ITA Online)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
..............................................  

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ตำม
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โรงเรียนสุจริต) และแผนงำนบูรณำกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้ำหมำย
ตำมแผนงำนบูรณำกำร “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ 
เขต 2 (ITA Online) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีเป้ำหมำยอยู่ในระดับ ผ่าน (ผลคะแนนประเมินไม่ต่ ำกว่ำ 85 คะแนน)         
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (ITA Online)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำอันอำจเกิดขึ้นในกำร
ขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษพะเยำ เขต 2 (ITA Online) 
ประกอบด้วย 

 1.1 นำยสุชำติ  ศศิภัทรกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยเสมอ  วงค์พุฒ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  รองประธำน    
 1.3 นำยมรกต อนุเครำะห์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 รองประธำน     
 1.4 นำยนิคม กีรติวรำงกูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 รองประธำน 
 1.5 นำยสุจินต์ สุคันธนปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล กรรมกำร 
 1.6 นำยอุเทน  มะโนชัย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์        กรรมกำร 
 1.7 นำงสำววรนันท์  รวมสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
  1.8 นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล            กรรมกำร 
 1.9 นำงกชพร  ค ำวงษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.10 นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
 1.11 นำงนีรชำ สมฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
 1.12 นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
 1.13 นำยบุญสิน  สุปันตำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   กรรมกำร  
  1.14 จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.15 นำงขวัญดำว ไชยมงคล นิติกรช ำนำญกำร                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 มีหน้ำที่ อ ำนวยกำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับดูแล กำรด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  (ITA Online) ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการประสานการประเมิน และดูแลระบบงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.1 นำยมรกต อนุเครำะห์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยบุญสิน  สุปันตำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        รองประธำน 
 2.3 นำยกัณวรรษ์ ประจันทร์  เจ้ำหน้ำที่ ICT             กรรมกำร 
 2.4 นำยสุรวัฒน์ มูลมำ ศึกษำนิเทกศ์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
 2.5 จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.6 นำงขวัญดำว ไชยมงคล นิติกรช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที่ประสำนงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (ITA Online)  ในภำพรวมทั้งหมด ตลอดจนดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบงำนของหน่วยงำนเพ่ือรองรับกำรเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) กำรน ำเข้ำข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) ผ่ำนทำงเวปไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   กำร
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 

3. คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูล ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตำมตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
01 โครงสร้ำงหน่วยงำน นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ, นำงสำวพิมพิลัย หลวงหล้ำ, 

นำยดิษพงษ์ แท่นแก้ว 
02 ข้อมูลผู้บริหำร 

 
นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ, นำงสำวพิมพิลัย หลวงหล้ำ, 
นำยดิษพงษ์ แท่นแก้ว 

03 อ ำนำจหน้ำที่ นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ, นำงสำวพิมพิลัย หลวงหล้ำ, 
นำยดิษพงษ์ แท่นแก้ว 

04 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน นำงสำววรนันท ์รวมสุข, นำงอรทัย ชนิหำร 
05 ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ, นำงสำวพิมพิลัย หลวงหล้ำ, 

นำยดิษพงษ์ แท่นแก้ว 
06 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล 
การประชาสัมพันธ์ 
07 ข่ำวประชำสัมพันธ์ นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ, นำยดิษพงษ์ แท่นแก้ว 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
08 Q&A (ถำม-ตอบ) นำยบุญสิน  สุปันตำ, นำยกัณวรรษ์  ประจันทร์ 
09 Social Network นำยบุญสิน  สุปันตำ, นำยกัณวรรษ์  ประจันทร์ 
การด าเนินงาน 
10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี นำงสำววรนันท์ รวมสุข, นำงอรทัย ชินหำร 
11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน นำงสำววรนันท์ รวมสุข, นำงสำวมำรยำท            

http://www.uprightschool.net/
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รอบ 6 เดือน ภู่ภัทรพงศ์ , นำงขวัญเรือน ยะกะจำย 
12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี นำงสำววรนันท์ รวมสุข, นำงสำวมำรยำท            

ภู่ภัทรพงศ์ , นำงขวัญเรือน ยะกะจำย 
 

การปฏิบัติงาน 
13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       

นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

การให้บริการ 
14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       

นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       
นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร 

นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       
นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

17 E–Service นำยบุญสิน  สุปันตำ, นำยกณัวรรษ์  ประจันทร์ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี นำยอุเทน มะโนชัย, นำงกนกวรรณ ธิวัย,  

นำงสำวจงรักษ์ วงษ์มณี, นำงกฤษณำ ทุ่งเย็น 
19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ รอบ 6 เดือน 
นำยอุเทน มะโนชัย, นำงกนกวรรณ ธิวัย,  
นำงสำวจงรักษ์ วงษ์มณี, นำงกฤษณำ ทุ่งเย็น 

20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 

นำยอุเทน มะโนชัย, นำงกนกวรรณ ธิวัย,  
นำงสำวจงรักษ์ วงษ์มณี, นำงกฤษณำ ทุ่งเย็น 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำ

พัสดุ 
นำยอุเทน มะโนชัย, นำยวิทยำ สมบุตร, 
นำยพชร บุญเรือง 
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22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุ 

นำยอุเทน มะโนชัย, นำยวิทยำ สมบุตร, 
นำยพชร บุญเรือง 

23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุรำยเดือน 

นำยอุเทน มะโนชัย, นำยวิทยำ สมบุตร, 
นำยพชร บุญเรือง 

24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุประจ ำปี 

นำยอุเทน มะโนชัย, นำยวิทยำ สมบุตร, 
นำยพชร บุญเรือง 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
25 นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล 
นำยนิคม  กีรติวรำงกูร, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว, 
นำงบุษรำคัม ศรีจันทร์ ,น.ส.กฤตยำภรณ์  กำติ๊บ 
นำงสมัย สุปันตำ, นำงพิสุทธำ ชัยชนะ        
นำงสำวกลัยำ อธิกุลกวิน , นำยศุภฤกษ์ สรณคมน์ , 
นำงอัมพวรรณ์ พ่วงข ำ , นำงอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์, 
นำงสำววิไลวรรณ  เวียงลอ   

26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

นำยนิคม  กีรติวรำงกูร, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว, 
นำงบุษรำคัม ศรีจันทร์ ,น.ส.กฤตยำภรณ์  กำต๊ิบ 
นำงสมัย สุปันตำ, นำงพิสุทธำ ชัยชนะ        
นำงสำวกัลยำ อธิกุลกวิน , นำยศุภฤกษ์ สรณคมน์ , 
นำงอัมพวรรณ์ พ่วงข ำ , นำงอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์, 
นำงสำววิไลวรรณ  เวียงลอ   

27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

นำยนิคม  กีรติวรำงกูร, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว, 
นำงบุษรำคัม ศรีจันทร์ ,น.ส.กฤตยำภรณ์  กำติ๊บ 
นำงสมัย สุปันตำ, นำงพิสุทธำ ชัยชนะ        
นำงสำวกัลยำ อธิกุลกวิน , นำยศุภฤกษ์ สรณคมน์ , 
นำงอัมพวรรณ์ พ่วงข ำ , นำงอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์, 
นำงสำววิไลวรรณ  เวียงลอ   

28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

นำยนิคม  กีรติวรำงกูร, นำงเกตสุุดำ  โพธิ์แก้ว, 
นำงบุษรำคัม ศรีจันทร์ ,น.ส.กฤตยำภรณ์  กำติ๊บ 
นำงสมัย สุปันตำ, นำงพิสุทธำ ชัยชนะ        
นำงสำวกลัยำ อธิกุลกวิน , นำยศุภฤกษ์ สรณคมน์ , 
นำงอัมพวรรณ์ พ่วงข ำ , นำงอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์, 
นำงสำววิไลวรรณ  เวียงลอ   

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

กำรทุจริต 
จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล 

30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล 
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

ประจ ำปี 
จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล 
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น นำยบุญสิน  สุปันตำ, นำยกัณวรรษ์  ประจันทร์,  

นำงขวัญดำว ไชยมงคล      
33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       

นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล 
35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร นำยมรกต อนุเครำะห์, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,  

นำยดิษพงษ์ แท่นแก้ว 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต

ประจ ำปี 
นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       
นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       
นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร นำยมรกต อนุเครำะห์, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,  
นำยดิษพงษ์ แท่นแก้ว 

แผนป้องกันการทุจริต 
39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล   
40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร

ป้องกันกำรทุจริตในไตรมำส 
จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล   

41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 

จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล   

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม

โปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ, นำงขวัญดำว ไชยมงคล   

43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ, นำยอุเทน  มะโนชัย,                       
นำงสำววรนันท์  รวมสุข, นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว,     
นำงกชพร ค ำวงษำ, นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ,   
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นำงนีรชำ สมฤทธิ์, นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ,             
นำยบุญสิน  สุปันตำ, จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

4. คณะกรรมการประสานข้อมูลตามแบบ OIT ของแต่ละกลุ่ม มีหน้ำที่ประสำนกำรส่งต่อข้อมูลตำมที่คณะกรรมกำร
จัดเตรียมข้อมูลของกลุ่มได้จัดท ำไว้ ให้แก่คณะกรรมกำรรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  

กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล นำยสุจินต์  สุคันธนปัญญำ 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ นำยอุเทน  มะโนชัย                       
กลุ่มนโยบำยและแผน นำงสำววรนันท์  รวมสุข 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แก้ว      
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ นำงกชพร  ค ำวงษำ 
กลุ่มอ ำนวยกำร นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ   
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ              
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ นำยบุญสิน  สุปันตำ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน นำงนีรชำ  สมฤทธิ์ 
กลุ่มกฎหมำยและคดี จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ 

5. คณะกรรมการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT มีหน้ำที่รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลตำมหลักเกณฑ์รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หำกตรวจสอบแล้วข้อมูลมีควำมถูกต้องครบถ้วนให้จัดสง่ข้อมูลให้แก่
คณะกรรมกำรลงข้อมูลในระบบงำนและตอบแบบ OIT ต่อไป 

 5.1 นำยสุชำติ  ศศิภัทรกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  ประธำนกรรมกำร 
 5.2 นำยเสมอ  วงค์พุฒ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2    รองประธำน 
 5.3 นำยมรกต อนุเครำะห์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2    รองประธำน 
 5.4 นำยนิคม  กีรติวรำงกูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2   รองประธำน 
 5.5 นำยสุจนิต์  สุคันธนปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล  กรรมกำร 
 5.6 นำยอุเทน  มะโนชยั   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์        กรรมกำร 
 5.7 นำงสำววรนนัท์  รวมสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
 5.8 นำงเกตุสุดำ  โพธิ์แกว้  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล              กรรมกำร 
 5.9  นำงกชพร  ค ำวงษำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ  กรรมกำร 
 5.10 นำงสำวจิตติมำ ค ำลือ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                                 กรรมกำร 
 5.11 นำงนรีชำ  สมฤทธิ ์  ผู้อ ำนวยกำรหนว่ยตรวจสอบภำยใน                       กรรมกำร 
 5.12 นำงพิสุทธำ  ชัยชนะ     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ           กรรมกำร 
 5.13 นำยบุญสิน  สุปนัตำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                   กรรมกำร 
 5.14 จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.15 นำงขวัญดำว ไชยมงคล นิติกรช ำนำญกำร                      กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
6. คณะกรรมการลงข้อมูลในระบบงาน มีหน้ำทีน่ ำเขำ้ข้อมูลในระบบงำนของหน่วยงำนและตอบค ำถำมแบบ OIT 

โดยระบุ URL ของข้อมูลตำมชอ่งทำงที่สพฐ.จัดเตรยีมไว้ให้ ภำยในระยะเวลำที่สพฐ.ก ำหนด 
 6.1 นำยนิคม  กีรติวรำงกูร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำยบุญสนิ  สุปันตำ     ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ           รองประธำน 
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 6.3 นำยกัณวรรษ์ ประจันทร์  เจ้ำหน้ำที่ ICT                      กรรมกำร 
 6.4 จ่ำสิบโท สุพจน ์ชยัชนะ   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6.5 นำงขวัญดำว ไชยมงคล     นิติกรช ำนำญกำร                       กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
7. คณะกรรมการติดตามการตอบแบบ OIT มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำ link URL ที่คณะกรรมกำรลงข้อมูลได้ระบุไว้ 

สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลในระบบงำนได้หรือไม่ โดยด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ link URL ก่อนที่ สพฐ. จะมีกำรตรวจและให้
คะแนนต่อไป  

 7.1 นำยนิคม  กีรติวรำงกูร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำยบุญสิน  สุปันตำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ               รองประธำน 
 7.3 นำยกัณวรรษ์ ประจันทร์ เจ้ำหน้ำที่ ICT           กรรมกำร 
 7.4 จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7.5 นำงขวัญดำว ไชยมงคล            นิติกรช ำนำญกำร                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะท ำงำนทุกคณะท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ หำกมีปัญหำอุปสรรคให้แจ้งคณะกรรมกำร
ฝ่ำยอ ำนวยกำรโดยด่วน 

ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  8    มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

   
 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
เรื่อง  เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

........................................................... 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  มุ่งเน้นที่จะบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมมำภิ
บำล  โดยให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือสร้ำงควำมศรัทธำและควำมเชื่อมั่น
แก่สังคมว่ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เป็นองค์กรธรรมมำภิบำล ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  จึงขอประกำศเจตคติในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงโปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้  ขอให้บุคลำกรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 

  1.ด้ำนควำมโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำน  รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเปิด
โอกำสให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรตรวจสอบและมีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  2.ด้ำนควำมพร้อมรับผิด  มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพภำยใต้กฎหมำยระเบียบ  วิธีกำร
ที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรบริหำรงำน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่นต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2   
  3.ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เอ้ือประโยชน์
ให้ตนเองหรือรับสินบน 
  4.ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   ไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะด ำเนินกำรเพ่ือ
ยับยั้งกำรทุจริตในหน่วยงำน 
  5.ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน  ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนมีควำมเป็นธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน อ ำนวยควำมยุติธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำร
มอบหมำยงำน 

  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

       ประกำศ  ณ  วันที่   8  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2564 
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Announces Office of Phayao Primary Education Area 2 

Good intentions in administration of primary education area office in Phayao area 2 
.................................................................... 

  Office of Phayao Primary Education Area 2 focuses on corporate governance. It 
emphasizes the prevention and suppression of corruption and misconduct to create the faith and 
confidence of the society. The Office of Phayao Primary Education Area 2 is a good corporate 
governance organization. As the administrators of Phayao Primary Education Area Office 2, it is required 
to announce the attitude of management in a transparent and honest manner. Can check All staff 
members are committed to working on their mission with honesty, integrity, and corruption-free under 
the following policies. 

          1. Transparency Is disclosure of information on the mission of the agency. Include 
procurement information, allow people or stakeholders to monitor and have a clear complaint 
management system. 

          2. Liability It is committed to operating effectively under the law. Correct method 
Responsible for decision making and administration. And it is ready to be verified to the public 
confidence in the Office of Phayao Primary Education Area 2. 

          3. Corruption It acts with honesty. Do not use a position advantage to own the horns or 
take a bribe. 

          4. The ethical culture in the organization. It does not accept all types of corruption and 
does not ignore the action to prevent corruption in the agency. 

          5. The moral work in the agency. The standard of performance is clear, fair in the work. To 
be fair and transparent in the management of personnel. Budget management And assignment. 
  It is declared and accepted by all. 
   Notice as of Jun 2021 
 

 
(Mr.Suchat  Sasipatarakul) 

Director of Phayao Primary Education Area Office 2 
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ที่ ศธ 04096/ว 1502          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
 ถนนจุน – ปง หมู่ที่ 17 ต ำบลจุน         
   อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ 56150 

                                   8  มิถุนำยน  2565 

เรื่อง ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

เรียน     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย     ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำร 
                       บริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2                     จ ำนวน  1  ชุด 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำได้ทรำบถึงเจตจ ำนงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้เกิดผลดีต่อรำชกำรโดยส่วนรวมและเกิด
ภำพลักษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงำน  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จึงขอส่งประกำศดังกล่ำวมำเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้
ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
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ที่ ศธ 04096/1504          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 
 ถนนจุน – ปง หมู่ที่ 17 ต ำบลจุน         
   อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ 56150 

                              8    มิถุนำยน  2565 

เรื่อง ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

เรียน     เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย     ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำร 
                       บริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2                     จ ำนวน  1  ชุด 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำได้ทรำบถึงเจตจ ำนงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้เกิดผลดีต่อรำชกำรโดยส่วนรวมและเกิด
ภำพลักษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงำน  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จึงขอส่งประกำศดังกล่ำวมำเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้
ทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 ประกำศเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์/ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน (ไม่ใช้งบประมำณ) ด ำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน 2564 

 

 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำเวปไซต์หน่วยงำนเพื่อรองรับกำรประเมิน ITA (งบประมำณด ำเนินกำร 10,000 บำท) ด ำเนินกำรใน
เดือนกรกฎำคม 2564 

 

 
 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสำธำรณชน (งบประมำณด ำเนินกำร 31,100 บำท )ด ำเนินกำรใน
เดือนมิถุนำยน 2564 

 

 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 4 เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน ITA ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (งบประมำณด ำเนินกำร 12,425 
บำท) ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
 



34 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 5 กำรให้ควำมรู้กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (งบประมำณด ำเนินกำร 
10,750 บำท) ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2564  
 

 
 

 
ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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 กิจกรรมที่ 6 พัฒนำบุคลำกรในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม (งบประมำณด ำเนินกำร 10,750 บำท) ด ำเนินกำรเมื่อวันที่         
8 กรกฎำคม 2564  
 

 
 

 
 
 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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