รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานการกากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชา-นุ
สาสน์) ในรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1)สร้างจิตสานึกปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2)สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ
3)เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือส่วนที่ 1บทนาแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 การดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ส่วนที่ 3 รายงานผลการดาเนินการตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) รอบ 6 เดือน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและผู้ที่มรส่วนเกี่ยวข้องในรายงานการกากับติดตามจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบบนี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้สนใจทั่วไปในการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่มีความ เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้จัดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยมุ่งเป้าหมายไปยัง นักเรียนเป็นสาคัญ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลโดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เป็นฐาน (Area
Based Education Management) และการปฏิรูปการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประชากรวัยเรียนกลุ่ มเป้าหมายทุกระดับการศึก ษาให้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรมการทางาน และคุณลั กษณะนิสั ย เพื่ อการประกอบอาชีพ เพื่ อ
เสริมสร้าง ศักยภาพและปลูกฝังให้นักเรียนมีสมรรถนะและความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในสังคมที่มีการทางาน
อุตสาหกรรมเป็ น ฐาน (Industrious-Based Society) ให้ ส ามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคั่งและ
มั่นคง เป็นบุคคลที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโลก
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานโรงเรียนบ้านแม่จันฯชลบุรีตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 4 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 90 2. ร้ อ ยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุก ระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริ ต และปลูกฝังความ
พอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ ในการกล่อม เกลา
ทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และ เสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะ กาหนดกลยุทธ์

แนวทางการด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
เป้าประสงค์
1. บุคลากรทุก
ระดับมีจิตสานึก
และพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ

กลยุทธ์
1. การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริตและกาหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศ
เจตจานงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

ผลการดาเนินการ
บุคลากรทุกระดับ
มีการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ
100

2. สร้างจิตสานึก
ที่ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบของ
การทุจริตให้ดารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรี
และมีเกียรติภูมิ

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่
ทนต่อการทุจริต
- ศึกษาดูงาน"
สานักงานสุจริตไม่
คิดคอร์รัปชัน"

บุคลากรทุกคนเข้า
ร่มกิจกรรมส่งเสริม
ให้มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมตาม
เป้าประสงค์ คิดเป็น
ร้อยละ 100

3. ส่งเสริมการ
สร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

3. ส่งเสริมกิจกรรม
ทาความดีเพื่อ
สาธารณะแบ่งปัน
ลดความเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัยสุจริตจิต
สาธารณะ

2. ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความตระหนักรู้
และได้รับการ
ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติแลค่านิยม
ที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต
3. ร้อยละของ
จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่

บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาฯสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไประ
ยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่คิดเป็นร้อยละ
100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนบ้าน
แม่จันฯ มีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมายเพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์
รัปชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น

กลยุทธ์
1. พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทางานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

2. ขับเคลื่อน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด่าเนินงานของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน
ฯ (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบ
แบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ประจาปี 2562
- การประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
2. การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียน
บ้านแม่จันฯ
ประจาปี 2562

ตัวชี้วัด
1. ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
โรงเรียนบ้านแม่
จันฯ (ITA)

ผลการดาเนินการ
ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
ชลบุรี(ITA) ยัง
ต้องได้รับการ
ปรับปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 45.45

2. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี
2562

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี
2562 ครบถ้วน
คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าประสงค์
2. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่า
งานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

กลยุทธ์
3. สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดาเนินงานในด้าน
การส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
3. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
3. จานวนรูปแบบ
กาประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้าน
การทุจริตเพื่อ
สร้างการรับรู้

ผลการดาเนินการ
หน่วยงานมีรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้าน
การทุจริตเพื่อสร้าง
การรับรู้อย่าง
หลากหลาย คิดเป็น
ร้อยละ 100

4. พัฒนารูปแบบ
วิธีการเนื้อหา
สาระและช่องทาง
ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

4. การจัดทาและ
ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย

4. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
ระบบบริหาร
จัดการ งาสื่อสาร
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจของต่อ
ระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
คิดเป็นร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในองค์กร บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการอยุติธรรมในองค์กรและสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจอันดีต่อกัน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
1.ส่งเสริมให้
1. สร้างการรับรู้
1. โครงการอบรม
1. ร้อยละของ
ผู้ร่วมงานมีความ
บุคลากร
เกี่ยวกับบทบาท
ให้ความรู้ตามหลัก ความพึงพอใจของ พึงพอใจต่อระบบ
ทุกระดับได้เรียนรู้ หน้าที่ และการ
ธรรมาภิบาล
ผู้ร่วมงานต่อ
บริหารจัดการ ตาม
และ
ดาเนินงาน
ระบบ
หลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติงานตาม
ตามหลัก
บริหารจัดการ
คิดเป็นร้อยละ 80
หลัก
ธรรมาภิบาล
ตาม
ธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้
2. พัฒนา
2. จัดทาประกาศ
2. จานวน
บุคลากรได้รับการ
บุคลากร
ศักยภาพของ
ประมวลจริยธรรม
บุคลากร
พัฒนาเพิ่มขึ้น
ทุกระดับได้เรียนรู้ บุคลากรให้
แก่บุคลากร
ที่มีการพัฒนา
คิดเป็นร้อยละ 80
และปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
3. ส่งเสริมค่านิยม
การ
ยกย่องและเชิดชู
ความ
ดี ความซื่อสัตย์
สุจริต

กลยุทธ์
3. มีการใช้
ดุลยพินิจในการ
บริหารงาน
บุคคลอย่าง
โปร่งใสและเป็น
ธรรม โดยมี
หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการ
พิจารณาอย่าง
ชัดเจน

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการส่งเสริม
ค่านิยมการยกย่อง
และเชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด
3. จานวนของผู้
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูความดี
เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินการ
จานวนของผู้ได้รับ
การยกย่องเชิดชู
ความดีเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ
100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
เป้าประสงค์
1.จัดทาระบบ
ตรวจสอบ
ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้
เหมาะสม

๒. สร้างกลไก
ความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

กลยุทธ์
1. จัดการและ
พัฒนาระบบ
อย่างเหมาะสม
กับหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
๑. จัดกิจกรรม
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
๒. จัดกิจกรรมลด
ความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๓. จัดทาเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ราคา
กลาง ทางประกาศ
และเว็บไซต์
๔. จัดทาแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน
และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
๒. จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ผลการดาเนินการ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 90

2. ความก้าวหน้า ความก้าวหน้าของ
ของการจัดตั้งศูนย์ การจัดตัง้ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 65

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชีย งแสนประชานุสาสน์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
เชีย งราย เขต 3 ได้ส รุ ป รายงานผลการกากั บติ ด ตามการด าเนิ นการป้ อ งกัน การทุจริตประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ผลการดาเนินการเป็นที่น่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
85.60

(นายนราวิชญ์ คาแปง)
ตาแหน่ง ครู

โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของโรงเรียน
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผ่ า นกระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ( Integrity and
Transparency Asessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2563 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency Asessment : ITA) ได้ถูกบรรจุเป็นตัวชี้วัดที่ 79
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ( ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 85)
และปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครับที่มีการดาเนินงานที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไป
ถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเดิกขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา
เครื่องมือที่จะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อัน
จะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานนาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและ
ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยัง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับการพิจารณาคัดเลื อกจากสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ( self-Assessment)
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-base) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้
เล็งเห็นความสาคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินงานของหน่วยงานและโรงเรียนจึงจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทางาน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในทุกระดับ
3.เพือ่ ให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับคะแนนมากกว่า ร้อยละ 85
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน

กาหนดการประชุมดาเนินงานการขับเคลื่อน ITA (Integrity and Transparency Assessment)
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ อาคาร ICT โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
เวลา ๐๘.๐๐ –๐๘.๓๐น.
เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม
พิธีเปิดการอบรม
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน”

เวลา ๑๒.๐๐ –๑๓.๐๐น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ –๑๖.๓๐ น.

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ และการให้ความรู้ตามคู่มือการ
พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
บรรยายให้ ค วามรู้ หั ว ข้ อ “การประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความ
โปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี ๒๕63”
ตอบข้อซักถาม / ปิดการอบรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
เวลา ๐๘.๐๐ –๐๘.๓๐น.
เวลา ๐8.3๐–๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม
หัวหน้างานวางแผนดาเนินการตามแบบประเมิน ITA

เวลา ๑๒.๐๐ –๑๓.๐๐น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐–๑6.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ –๑๖.๓๐ น.

จัดทาเอกสารดาเนินงานตามแบบประเมิน ITA
ปิดการอบรม

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

********************************************************
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เช้า- เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.
บ่าย- เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.

รูปโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563

