


รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online) และการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปกรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนา
เครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Internation)  
น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิมและการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ท าให้เกณฑ์การ
ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่ งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาว โดยจ าแนกออกเป็น 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 
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โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ  ได้แก่ 1.แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน  Intermal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก Extermal Integrity and Transparency Assessment (EIT) 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบและ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น  ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้แสดงถึงเจตจ านง
สุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
 2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างสะดวกและสามารถตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ 
 3. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 4. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการก ากับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
 5. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรม
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของ
หน่วยงาน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
  (2) สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดแสดงถึง
เจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
  (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
จุดประสงค์ของทางราชการต่อไป 
  (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
ก ากับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับ
บริหารก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีการ
ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็น
วัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน 
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4. การด าเนินงาน  
  1) กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

2) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ด้านการเงินการบัญชีในสถานศึกษา 
 3) กิจกรรมการประชุมชี้แจงและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA 
 4) กิจกรรมจิตอาสา 
 5) กิจกรรม 5 ส 
5. ผลการด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ,กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต ด้านการเงินการบัญชีในสถานศึกษา, กิจกรรมการประชุมชี้แจงและพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน ITA ,กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม 5 ส  อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ด าเนินการตามนโยบายการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 โดยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซื่อสั ตย์สุจริต
และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
      (1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
    1.1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือด าเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่
ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือมาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
  1.2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  1.3 บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
      (2) ด้านการใช้งบประมาณ 
  2.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้งบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 
  2.2 การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 
1 ในเรื่องต่างๆ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
  2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
       (3) ด้านการใช้อ านาจ 
  3.1 ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
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  3.2 มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส  ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
      (4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  4.1 บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
  4.2 หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกในการยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
  4.3 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้ทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย 
      (5) ด้านการแก้ไขปญัหาการทุจริต 
  5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงนให้ความส าคัญต่อการต้านทุจริต 
  5.2 หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
  5.3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  5.4 หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
      (6) ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
  6.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริหาร โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  โปร่งใสเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
  6.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บริหารอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
  6.4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับการปฏิบัติหน้าที่ 
  6.5 หน่วยงานมีการบริหารงานหรือการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
      (7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  7.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ง่ายไม่ซับซ้อน  และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
  7.2 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  7.3 หน่วยงานมีช่องทางการับฟังการติชมหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
การให้บริหารและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน 
  7.4 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
      (8) ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
  8.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การบริหารให้ดีขึ้น 
  8.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริกรให้ดีขึ้น 
  8.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริกรให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
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  8.4 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  8.5 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
      (9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบใน 5 ประเด็น คือ 
  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  9.2 การบริหารงาน 
  9.3 การบริหารงบประมาณ 
  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
      (10) ด้านการป้องกันการทุจริต 
  หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบใน 2 ประเด็น คือ 
  10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 
  
 


