คํานํา
แผนปฏิ บั ติ การปองกั น การทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการภายใต-โครงการเสริมสร-างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล-องกับแผนแม3บทภายใต-ยุทธศาสตร4ชาติ ประเด็น
การต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร4ชาติว3าด-วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป? น ไปตามแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร4 ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายใต-แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด-วย 1) สร-างจิตสํานึก และปลูกฝEงความซื่อสัตย4สุจริต 2) สร-างกลไก
ปองกันการทุจริต และ3) เสริมสร-างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิ บั ติ การปองกั น การทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
ประจํ า ป% ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด- ว ยสาระสํ า คั ญ คื อ สวนที่ 1 บทนํ า นํ า เสนอความเป? น มา
การปองกันการทุจริต บทวิเคราะห4สถานการณ4ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสการดําเนินงาน
ของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา (ITA) ประจํ า ป% งบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนที่ 2 แผนปฏิ บั ติ การปองกั น
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดง
รายละเอียดวิสัยทัศน4 พันธกิจ และยุทธศาสตร4ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล3าว ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน
และข-อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค3าเปาหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุ ณผู- มีส3 ว นเกี่ ย วข- อ งที่ ใ ห- ความร3 ว มมื อ ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารปองกั น การทุ จริ ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2565 จนสําเร็จ เพื่อเป?น
กรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล-องกับยุทธศาสตร4ชาติและนโยบาย
สําคัญ อันจะส3งผลให-การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน-อยลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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สวนที่ 1 บทนํา
ความเป"นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว3างช3 วงเวลากว3าทศวรรษ ส3งผลเสีย ต3อประเทศอย3างมหาศาลและเป? น
อุปสรรคสําคัญต3อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป?นทุจริตทางตรง
ไม3ซับซ- อน อาทิ การรับ สิน บน การจั ดซื้ อจัด จ-า ง ในปE จจุ บัน ได-ป รับ เปลี่ยนเป? นการทุ จริ ตที่ ซับซ- อนมากขึ้ น
ตัวอย3างเช3น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข-ามแดนข-ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู3อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส3งผลกระทบทางลบในวงกว-าง
ปEจจุบัน ทุกภาคส3วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข-ามามีส3วนร3วมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทและภาระหน-าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย3างไรก็ตาม การรับรู-การทุจริตของประเทศไทยยังจําเป?นต-อง
ได-รับการพัฒนา อันสะท-อนได-จากดัชนีการรับรู-การทุจริตของประเทศไทยจากข-อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ4คอร4รัปชัน
(Corruption Perceptions Index: CPI) ป% 2564 ประเทศไทยได- 35 คะแนน โดยในป%นี้จัดอยู3ในอันดับที่ 110
ของโลก ส3วนป% 2563 ประเทศไทยได- 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท3ากับป% 2562 และจัดอยู3ในอันดับที่ 104 ของ
โลก จากจํ า นวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ ว โลก แสดงให- เ ห็ น ว3 า ประเทศไทยยั ง มี ก ารทุ จ ริ ต คอร4 รั ป ชั น อยู3
ในระดับสูง และสมควรได-รับการแก-ไขอย3างเร3งด3วน ซึ่งแผนแม3บทภายใต-ยุทธศาสตร4ชาติ ประเด็น การต3อต-าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได-กําหนดเปาหมายหลั กเพื่อให-ภาครัฐมีความโปร3งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ3านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหล3อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ3มในสังคมให-มีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่น
ในความซื่อสัตย4สุจริต และการส3งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต3อต-านการทุจริตในหน3วยงานภาครัฐที่เหมาะสม
กับบริบท สภาพปEญหา และพลวัตการทุจริตของแต3ละหน3วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข-องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร4ชาติว3าด-วยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน4ว3า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต-านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ“สร-างวัฒนธรรมต3อต-านการทุจริต
ยกระดั บธรรมาภิ บาลในการบริ หารจั ดการทุ กภาคส3 วนแบบบู รณาการและปฏิ รู ป กระบวนการปองกั น และ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให-มีมาตรฐานสากล” พร-อมทั้งกําหนดเปาประสงค4เชิงยุทธศาสตร4ว3า “ระดับ
คะแนนของดั ชนี การรั บรู- การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) สู งกว3 าร- อยละ 50” โดยมี
วัตถุประสงค4เพื่อสร-างสังคมที่มีพฤติกรรมร3วมต-านการทุจริตในวงกว-าง และมีปEจจัยความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค4 คื อ ทุ กภาคส3วนร3วมส3 งเสริมการกล3 อมเกลาทางสังคมและส3งเสริ มการเรียนรู-ในทุกช3 วงวัยตั้งแต3
ปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความร3วมมือทุกภาคส3วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล-อมที่นําไปสู3สังคมที่มีค3านิยมร3วม
ต-านทุจริต และมีวัตถุประสงค4ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร-างนวัตกรรมในการต3อต-านการทุจริต มีกลไก
ปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปEจจัยความสําเร็จ คือมีกระบวนการ
ทํางานด-านปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู3การทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตได-อย3างเท3าทันและมี
ประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทํางานระหว3างองค4กรที่เกี่ยวข-องกับการปองกันการทุจริตอย3างเป?นรูปธรรม

2
โดยมีกลุ3มเปาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร%ที่ 1 สร&างสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต โดยดําเนินการผ3านกลยุทธ4การปรับฐานความคิดทุกช3วงวัย ตั้งแต3ปฐมวัยให-สามารถแยกแยะระหว3าง
ผลประโยชน4ส3วนตนและผลประโยชน4ส3วนรวม และส3งเสริมให-มีระบบและกระบวนการกล3อมเกลาทางสังคม
เพื่อต-านทุจริต พร-อมทั้งเสริมพลังการมีส3วนร3วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส3วน
เพื่อต3อต-านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร%ที่ 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก โดย
ดํา เนิ น การผ3านกลยุ ทธ4 การพัฒนานวั ตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อลดปE ญหาการทุจริ ต อี กทั้ งพัฒนา
วิเคราะห4และบูรณาการระบบการประเมินด-านคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของหน3วยงาน เพื่อ
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู-เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
รัฐบาลได-จั ดทํายุทธศาสตร4ชาติ 20 ป% ด-านที่ 3 ด-านการพัฒนาและเสริมสร-างศักยภาพคนในการ
ปลูกฝEงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค3านิยมที่พึงประสงค4 และด-านที่ 6 ด-านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน3วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให-กับเยาวชนส3วนใหญ3
ของประเทศ ให-เป?นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได-ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด-านการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดําเนินโครงการเสริมสร-างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษาและสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา (โครงการโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ) เพื่ อร3 ว มเป? น ส3 ว นหนึ่ งในการ
วางรากฐานการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย4สุจริต ซึ่งเป?นกลไกสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป?นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝEงและ
หล3อหลอมวัฒนธรรมในกลุ3มเด็กและเยาวชนทุกช3วงวัย ทุกระดับ มุ3งเน-นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ
“ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิต สํ า นึ กความเป? น พลเมืองที่ ดี มี วั ฒนธรรมสุ จ ริต สามารถแยกแยะได-ว3 า สิ่ งใดเป? น
ประโยชน4ส3วนตน สิ่งใดเป?นประโยชน4ส3วนรวม มีความละอายต3อการกระทําความผิด ไม3เพิกเฉยต3อการทุจริต
และเข-ามามีส3วนร3วมในการต3อต-านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส3งเสริมการสร-างวัฒนธรรมและค3านิยม
สุจริตของหน3วยงานในสังกัดเพื่อนําไปสู3การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค3านิยมที่ยึดประโยชน4สาธารณะมากกว3า
ประโยชน4ส3วนตน และต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส3งเสริมวัฒนธรรม
สุ จ ริ ต ผ3 า นหลั กสู ต รต- า นทุ จ ริ ต ศึ กษาเพื่ อปฏิ รู ป “พลเมื อ งไทยในอนาคต” ให- มีค วามเป? น พลเมื องเต็ มขั้ น
สามารถทํ า หน- า ที่ เ ป? น พลเมื องที่ ดี มี จิ ต สํ า นึ ก ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย4 สุ จ ริ ต มี ความรั บ ผิ ด ชอบต3 อส3 ว นรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
โครงการเสริ มสร- า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ กษาและสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป?นการดําเนินการภายใต-กรอบแผนงาน
บูรณาการต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป?นการมุ3งตอบสนองต3อยุทธศาสตร4ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
แผนแม3บทภายใต-ยุทธศาสตร4ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด- า นการปองกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบ นโยบายและแผน
ระดับชาติว3าด-วยความมั่นคงแห3งชาติ นโยบายเสริมสร-างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร4
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การจั ด สรรงบประมาณรายจ3 า ยประจํ า ป% ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี กิ จ กรรมสํ า คั ญ ของโครงการที่ มี
ความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด-วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต-านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน4 (ITA Online)
การวิเคราะห%ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน% (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในป% ง บประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได- พั ฒ นา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน4 โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด-วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ข-อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห4และประมวลผล โปรงใสตรวจสอบได-ด-วยระบบเวลาจริง (Real-time system)
และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด-านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับ
การประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข-อมูล ให-เป?นแบบออนไลน4เต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดํ า เนิน งานของสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกําหนดเป"นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของ
การประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผู&บริหารองค%การอีกด&วย
เกณฑ%การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน% (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ4 การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร3งใสในการดํ าเนิ นงานของสํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได-ให-ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ4การประเมินให-เกิดการสนับสนุนต3อ
การยกระดั บค3 า คะแนนดั ชนี การรั บ รู- การทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ได-อย3างเป?นรูปธรรมโดยได-ศึกษาข-อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู3การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู-การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให-สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล3าวได-สังเคราะห4ประเด็นการสํารวจของ
แต3ละแหล3งข-อมูลที่องค4กรความโปร3งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช-ในการประเมิน
ดัชนีการรับรู-การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข-อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให-เกิดความต3อเนื่องกับ
เกณฑ4 ก ารประเมิ น เดิ ม และการเชื่ อ มโยงกั บ เครื่ อ งมื อ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข- อ ง ทํ า ให- เ กณฑ4 ก ารประเมิ น มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมหลายด-าน ซึ่งเกี่ยวข-องกับคุณธรรมความโปร3งใสและการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและ
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การทุ จ ริ ต ทางอ- อ มรวมไปถึ ง บริ บ ทแวดล- อ มที่ เ กี่ ย วข- อ งกั บ การทุ จ ริ ต ซึ่ ง จะเป? น ประโยชน4 ต3 อ หน3 ว ยงาน
ในการนําไปสู3การปรับปรุงแก-ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน3วยงานภาครัฐ และส3งผลต3อ
การยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได- โดยจําแนกออกเป?น 10 ตัวชี้วัด ได-แก3
1) การปฏิบัติหน-าที่
2) การใช-งบประมาณ
3) การใช-อํานาจ
4) การใช-ทรัพย4สินของราชการ
5) การแก-ไขปEญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปqดเผยข-อมูล
10) การปองกันการทุจริต
เครื่ องมื อในการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ นงานของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน% (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช-ในการประเมิน จําแนกออกเป?น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู&ของผู&มีสวนได&สวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงค4เพื่อเป?นการประเมินระดับการรับรู-ของผู-มีส3วนได-ส3วนเสียภายในที่มีต3อหน3วยงานตนเอง
ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน-าที่ การใช-งบประมาณ การใช-อํานาจ การใช-ทรัพย4สินของราชการ และการแก-ไขปEญหา
การทุจริต
2) แบบวัดการรับรู&ของผู&มีสวนได&สวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มี วั ต ถุ ป ระสงค4 เ พื่ อ เป? น การประเมิ น ระดั บ การรั บ รู- ข องผู- มี ส3 ว นได- ส3 ว นเสี ย ภายนอกที่ มีต3 อ หน3 ว ยงาน
ที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การทํางาน
3) แบบตรวจการเปUดเผยข&อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค4เพื่อเป?นการประเมินระดับการเปqดเผยข-อมูลต3อสาธารณะของหน3วยงาน เพื่อให-ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข-าถึงได- ในตัวชี้วัดการเปqดเผยข-อมูล และการปองกันการทุจริต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร3 งใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 225 เขต ได- ค ะแนนเฉลี่ ย ร- อ ยละ 97.87 ซึ่ ง ถื อ ว3 า มี คุ ณ ธรรมและความโปร3 ง ใสในการ
ดําเนินงานอยู3ใน ระดับ AA (Excellence)
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1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได-คะแนน 97.87 ซึ่งถือว3ามีคุณธรรมและ
ความโปร3งใสในการดําเนินงานอยู3ใน ระดับ AA (Excellence) โดยตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ได-คะแนน
สูงสุด 100.00 คะแนน ส3วนตัวชี้วัดที่ได-คะแนนต่ํากว3าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด การแก-ไขปEญหาการทุจริต
ได-คะแนน 98.04 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร3 ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่ผ3านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได-ดังนี้
ปKงบประมาณ พ.ศ.
ผลคะแนน ITA
พัฒนาการ
ผลตางของคะแนน ITA
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

63.36
85.54
88.38
78.12
80.53
91.12
97.87

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

+ 22.18
+ 2.84
- 10.26
+ 2.41
+ 10.59
+ 6.75

1.4 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร3 งใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป?นรายตัวชี้วัด ซึ่งได-จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ-าหน-าที่ที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู-รับบริการหรือผู-มีส3วนได-ส3วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปqดเผยข-อมูลผ3านทางเว็บไซต4ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลําดับ
คะแนนได- ดังนี้
คะแนน
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วัด
ระดับ หมายเหตุ
ปK 2652 ปK 2563 ปK 2564
10
การปองกันการทุจริต
52.23 100.00 100.00 AA
ผ3าน
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
85.33 79.18 99.90
AA
ผ3าน
8
การปรับปรุงระบบการทํางาน
85.33 78.07 99.88
AA
ผ3าน
6
คุณภาพการดําเนินงาน
89.53 85.99 99.85
AA
ผ3าน
4
การใช-ทรัพย4สินของทางราชการ 96.51 99.14 99.80
AA
ผ3าน
1
การปฏิบัติหน-าที่
99.43 98.66 99.40
AA
ผ3าน
3
การใช-อํานาจ
97.31 94.68 99.24
AA
ผ3าน
9
การเปqดเผยข-อมูล
83.31 87.34 99.00
AA
ผ3าน
2
การใช-งบประมาณ
93.09 98.39 98.56
AA
ผ3าน
5
การแก-ไขปEญหาการทุจริต
93.93 97.92 98.04
AA
ผ3าน
รวมเฉลี่ย
80.53 91.12 97.87 AA
ผาน
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
ระดับ
AA
Excellence
A
Very Good
B
Good
C
Fair
D
Poor
E
Extremely Poor
F
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
ผ3าน
ผ3าน
ไม3ผา3 น
ไม3ผา3 น
ไม3ผา3 น
ไม3ผา3 น
ไม3ผา3 น

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต3อไปนี้
1. ทบทวนและวิเคราะห4ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผ3านมาและบริบทที่เกี่ยวข-อง
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช-กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร4ชาติว3าด-วยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และแผนงานบูรณาการต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต3อผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
เพื่อพิจารณาให-ความเห็นชอบ
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน บูรณาการตอต&านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร&างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสร-างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู-ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร-างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุก
หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
1. เหตุผลความจําเป"น
ด-วยยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป% ด-านที่ 3 ด-านการพัฒนาและเสริมสร-างศักยภาพคนในการปลูกฝEงระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค3านิยมที่พึงประสงค4 และด-านที่ 6 ด-านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในฐานะหน3วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให-กับเยาวชนส3วนใหญ3ของประเทศ ให-เป?น
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได-ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด-านการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา จึงดําเนินโครงการเสริมสร-างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต-กรอบแผนงาน
บูรณาการต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป?นการมุ3งตอบสนองต3อยุทธศาสตร4ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
แผนแม3 บทภายใต-ยุ ทธศาสตร4ช าติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็น การต3อต-า นการทุจ ริต และประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด-านการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว3าด-วยความมั่นคงแห3งชาติ นโยบายเสริมสร-างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต และยุทธศาสตร4การจัดสรร
รายจ3ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ จริตแห3งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได-ทําข-อตกลง
ความร3วมมือต3อต-านการทุจริตร3วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร3วมมือในการต3อต-านการทุจริตคอร4
รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป?นเครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกให-แก3เยาวชน ถือเป?นจุดเริ่มต-นของ
การดํ าเนิ นงานโครงการเสริ มสร- างคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา “ปองกั นการทุ จริ ต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให-ความสําคัญกับการเตรียมการ
ด-านปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป?นกลไกสําคัญ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย3างต3อเนื่อง ดังนั้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร4และ
แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อร3วมเป?นส3วนหนึ่งในการ
วางรากฐานการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย4สุจริต ซึ่งเป?นกลไกสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป?นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝEงและหล3อหลอม
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วัฒนธรรมในกลุ3มเด็กและเยาวชนทุกช3วงวัยทุกระดับ มุ3งเน-นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ“ปลูก”และ
“ปลุก” จิตสํานึกความเป?นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได-ว3าสิ่งใดเป?นประโยชน4ส3วนตน สิ่งใด
เป?นประโยชน4ส3วนรวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการ
ด-านการปองกันและปราบปรามการทุจริต ได-ร3วมเป?นส3วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร4ชาติ และแผนแม3บท
ภายใต-ยุทธศาสตร4ชาติ ประเด็น การต3อต-านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร3วมสร-างจิตสํานึกและค3านิยมให-ทุก
ภาคส3วนตื่นตัว ละอายต3อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป?นกลไก
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ จึงได-จัดทําโครงการเสริมสร-างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ขึ้น
2. วัตถุประสงค%
1. เพื่อปลูกฝEงให-บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีพฤติกรรมร3วมต-านการทุจริตในวงกว-าง
ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให-เข-มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เป-าหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดําเนินงาน (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร3งใสในการ
ดําเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร3งใสในการดําเนินงานอย3าง
ต3อเนื่อง
4. กลุมเป-าหมายโครงการ
ผู-บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.. จํานวน 60 คน
5. คาเป-าหมายและตัวชี้วัด แผนแมบทภายใต&ยุทธศาสตร%ชาติ ประเด็นการตอต&านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (แผนยอยการป-องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
ปK 2565
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย%สุจริต

1. ร-อยละของเด็กและเยาวไทยมีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย4สุจริต
2. ร-อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค3านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต3อต-านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3. ร-อยละของหน3วยงานที่ผ3านเกณฑ4การประเมิน
ITA

ร-อยละ 50
ร-อยละ 50

ร-อยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป-าหมาย – งบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการเสริมสร&างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการเขตสุจริต) ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1) แต3งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร-าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการเขตสุจริต) ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565
2) ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยสรุปผลการดําเนินงาน
ป%งบประมาณ 2564 และกําหนดโครงการการปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร&าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสูวิถีการปฏิบัติในองค%กร
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร-าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสูว3 ิถีการปฏิบัติในองค4กร
เพื่อบุคลากรมีความตระหนักรู-และมีส3วนร3วมในการต3อต-านและ
แก-ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แบบอย3าง

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู&รับผิดชอบ
กลุ3มนิเทศฯ

โครงการเสริมสร-าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โครงการเขต
สุจริต) ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2565

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
มีโครงการเสริมสร-าง
คุณธรรมฯ ที่สามารถ
ปฏิบัติได-จริง

-

ต.ค. 64

5,000

ต.ค. 64
กลุ3มนิเทศฯ

ร-อยละของบุคลากรที่มี
ความตระหนักรู-และมีส3วน
ร3วมในการต3อต-านและแก-ไข
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

บุคลากรร-อยละ 100 มี
ความตระหนักรู-และมี
ส3วนร3วมในการต3อต-าน
และแก-ไขการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

40,200

พ.ย. 64

70,000

ก.ค.65
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กิจกรรม
3. สงเสริมและสร&างภาพลักษณ%ที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในการตอต&านการทุจริต
สร-างสื่อประชาสัมพันธ4แนวสร-างสรรค4เพื่อให-เข-าถึงได-ง3าย
น3าสนใจ และกระตุ-นให-ประชาชนรู-สึกร3วมเป?นส3วนหนึ่งในการ
ต3อต-านการทุจริต เช3น สื่อประชาสัมพันธ4รณรงค4ต3อต-าน
การทุจริต backdrop สติ๊กเกอร4ประชาสัมพันธ4 ช3องทาง
การร-องเรียน

ตัวชี้วัด
จํานวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ4ในด-าน
การต3อต-านการทุจริต
เพื่อสร-างการรับรู-

4. กําหนดแนวทางในการให&บริการที่ดี โดยลดขั้นตอน
ความพึงพอใจของ
ในการเข&ารับบริการของผู&ใช&บริการ ดังนี้
ผู-รับบริการ
1) กําหนดนโยบาย/แนวทางในการให-บริการที่ดี
2) พัฒนาบุคลากรในการให-บริการที่ดีจนเป?นวัฒนธรรม
องค4กรและลดขั้นตอนในการเข-ารับบริการ
3) จัดสภาพแวดล-อมและเทคโนโลยีในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เอื้อต3อการให-บริการ
4) จัดระบบข-อมูลสารสนเทศให-พร-อมต3อการบริการ
5) มีการประเมินความพึงพอใจของผู-รับบริการ

เป-าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู&รับผิดชอบ

มีรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ4
จํานวน 3 รูปแบบ

19,000

พ.ย. 64
พ.ค. 65

กลุ3ม ICT

ผู-รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับ
มากที่สุด

20,000

ต.ค. 64
ก.ย.65

กลุ3มอํานวยการ
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

งบประมาณ

ผู&รับผิดชอบ

5. ปลูกจิตสํานึกการเป"นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต
5.1 กิจกรรมเข-าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต4ไหว-พระ
กล3าวคําปฏิญญาเขตสุจริตทุกเช-าวันจันทร4
5.2 ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศเจตจํานงและ
นโยบายในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
5.3 วางแผนพัฒนาค3านิยมและหลักการทํางานของ
หน3วยงาน
5.4 จัดกิจกรรมสวดมนต4ไหว-พระทุกวันพฤหัสบดี พร-อมกัน
ณ สถานที่โต€ะทํางานของตนเอง ตามโครงการส3งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

ร-อยละของบุคลากรที่
เข-าร3วมการประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน-าที่
ให-เป?นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน4ทับซ-อน

ร-อยละ 85 ของจํานวน
บุคลากรที่เข-าร3วมการ
ประชุมมีความตระหนัก
และปฏิบัติหน-าที่ใหเป?นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน4ทับ
ซ-อน มีฐานความคิด
ในการแยกแยะระหว3าง
ผลประโยชน4ส3วนตนกับ
ผลประโยชน4ส3วนรวม

5,000

ต.ค. 64
ก.ย.65

กลุ3มอํานวยการ

6. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปK 2565
รายงานการประเมินความ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โดยดําเนินการดังนี้
เสี่ยง
สามารถบริหารจัดการ
6.1 แต3งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือ
ความเสีย่ งการทุจริตไดการขัดกันระหว3างผลประโยชน4ส3วนตนกับผลประโยชน4
ส3วนรวมของหน3วยงาน
6.2 จัดลําดับความเสี่ยงการทุจริต
6.3 จัดการความเสี่ยงการทุจริตประจําป%

5,000

พ.ย.64
มี.ค.65

กลุ3มอํานวยการ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

7. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ผลการประเมิน ITA
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร-างความรู-ความเข-าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ4การประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน4
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2565 สําหรับบุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดําเนินงานตามแบบวัด
การเปqดเผยข-อมูลสาธารณะ (OIT) สําหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร3งใส ในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน4 ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2565
สําหรับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เป-าหมาย

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
สพป.มีคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร3งใสของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
ไม3น-อยกว3า ร-อยละ 90
เชิงคุณภาพ
สพป.มีการพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรมและ
ความโปร3งใส
ตามเกณฑ4การประเมิน
ITA

14,200

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
มี.ค.-ก.ค.
65

ผู&รับผิดชอบ
กลุ3มนิเทศ

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต3 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
8. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
9. ผลประโยชน%ที่คาดวาจะได&รับ (Impact)
1. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว3างผลประโยชน4ส3วนตนกับผลประโยชน4ส3วนรวม
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต
ที่เข-มแข็งและเท3าทันต3อสถานการณ4การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู-การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน-มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด-วยวิธีการออนไลน4 ผ3านทางเว็บไซต4
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิ น คุณธรรมและความโปร3 งใสในการดํา เนิ น งานของสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาออนไลน4
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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