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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

สภำพกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะ  

ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ 

เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนา

ประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา

ส าคัญล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก

และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็น 

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมีอิทธิพลต่อ

ความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับ

แนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ 

ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

รายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน า ไปสู่การสูญเสียเงินรายได้

ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มี

คุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 

ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนน  

ในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน

ลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบ ให้มี

มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วม

ต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม

เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนใน

การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถ

ป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่

ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและ

กระบวนการกล่อมเกลาทางสั งคมเ พ่ือต้ านทุจริ ต  พร้อมทั้ ง เสริ มพลั งการมีส่ วนร่ วมของพลเมือง  

(Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ เรื่องการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี

ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้นบน

พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ

ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้

เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม 

ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักในความส าคัญของ

การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไก

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียน

สุจริตต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียน

สุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่ งเป็นหน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือให้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการน าเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) มาขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้าง

เครือข่าย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
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การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์

ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบ

ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึง

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มี

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนว

ทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

วิสัยทัศน์ 

 “ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน สู่เมืองหลวง 

             การศึกษา” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก 

2. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 



6 

 

4. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 

6. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพ่ือสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ  

เท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : 

SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จุดเน้น    

1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเมืองหลวงการศึกษา 

2. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

3. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
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4. การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย

ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ค ำขวัญ 

“ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นเมืองหลวงการศึกษาชั้นน า ” 

วัฒนธรรมองค์กร 

“ เรารักกันเสมือนญาติ ”   
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online :  ITA Online)  ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2564  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิด

การพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์

และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภาระ

งานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล  

ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 

ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
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แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ (ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสจุริต) 
1. กิจกรรมเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเสริมสร้างมาตรการกลไก
การต่อต้านการทุจรติ 

 บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

235,000 
(มีการบูรณาการ

2 กิจกรรม 
เข้าด้วยกัน 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 
กลุ่มอ านวยการ 

2. กิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรมีความหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจติส านึกสาธารณะ  

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 
กลุ่มอ านวยการ 

3. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 2564 

15,000 กลุ่มอ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. กำรประชุมการจัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่  

การปฏิบัติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต โดยได้เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอาย

ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยมีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถก าหนดโครงการ/

กิจกรรม ที่สามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดได้ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2  

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  2,500 บาท  
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ปัญหำ/อุปสรรค 

ในการประชุมเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาจไม่

สอดคล้องกับการแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรของการด า เนินงานโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการปรับโครงการ/กิจกรรม หลังจากได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564 

        วัตถุประสงค์ 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

        ผลกำรด ำเนินงำน  

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่  26 พฤษภาคม 2564  

ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

โดยมีการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     

และวางแผนเตรียมความพร้อมก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวิเคราะห์ภารกิจงาน

ผู้รับผิดชอบที่สอดคล้องกับการด าเนินการที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

การด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  5,000 บาท  

ปัญหำ/อุปสรรค 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีบางตัวชี้วัดที่มีรายละเอียดแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่  

ตรงตามความต้องการของตัวชี้วัดนั้นๆ  

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี – 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3. กำรประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

        วัตถุประสงค์ 

        เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ และมีความตระหนัก ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน) เพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

        ผลกำรด ำเนินงำน 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท า ให้เกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดความเสี่ยง
ที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ 
   2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
            4. การจัดสรรงบประมาณ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี
มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้พฤติกรรมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้พฤติกรรมความเสี่ยงที่
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดลดลงหรือไม่เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงนั้นๆ อีก ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมความเสี่ยงให้ลดน้อยลง หรือไม่ให้
เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่มได้เสนอแนวคิด/ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือจัดการความเสี่ยงหรือ 
ลดความเสี่ยง ท าให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น  
“เขตสุจริต” 
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งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  5,000 บาท  

ปัญหำ/อุปสรรค 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานกิจกรรม 

ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จะต้องมีการสร้างความตระหนักถึงการ

ปฏิบัติงานที่สุจริต และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้ำหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีผลรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ

เพ่ือลดความเสี่ยงนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
ก าหนดมาตรการ แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        วัตถุประสงค์ 

        เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และ
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายในระดับ ดีเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        ผลกำรด ำเนินงำน 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และก าหนดมาตรการ แนวทางขับเคลื่อนการส่งเ สริม

คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วิเคราะห์ประเด็นที่เป็น

ข้อบกพร่อง หรือจุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผล

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือ

น าไปสู่เป้าหมายในระดับ ดีเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานในแต่ละมาตรการ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการและบุคลากรใน

สังกัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต   

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  2,500 บาท  

ปัญหำ/อุปสรรค 

ต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนในแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

 



20 

 

ข้อเสนอแนะ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่สุจริต และต่อต้านการทุจริต

ประพฤติมิชอบให้เกิดความยั่งยืน 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้ำหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และก าหนดมาตรการ แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับ บูรณาการกับการวางแผนป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

        วัตถุประสงค์ 

        เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงานที่เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

        ผลกำรด ำเนินงำน 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับ  

บูรณาการกับการวางแผนป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ตามภารกิจงานอย่างสุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ด ี

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  235,000 บาท  

ปัญหำ/อุปสรรค 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานกิจกรรม 

ไม่เป็นไปตามปฏิทินโครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ  

- ไม่มี – 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้ำหมาย 

 บุคลากรที่เข้าร่วมทุกคนมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต มีทัศนคติที่ด ีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลต่อผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา  

ครูและนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ดังนี้  

        1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ทุกคน มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต     

        2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต และการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  

        3. การด าเนินงานทุกงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการ

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

https://www.sesao2.go.th/ ซ่ึงสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใส ความชัดเจนของการด าเนินการได้  

       4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

บริหารงานที่ประกาศเจตจ านงชัดเจนในการท างานแบบซื่อสัตย์สุจริต และการให้บริการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว 

ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พร้อมส าหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

        5. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

มีการปรับพฤติกรรมการท างานให้ถูกกฎระเบียบ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์รวม  

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 250,000 บาท สามารถเบิกจ่าย จ านวนเงิน 250,000 บาท เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

https://www.sesao2.go.th/
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ปัญหำและอุปสรรค  

        1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท าให้มีการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ล่าช้าไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  และมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานในบาง

โครงการ/กิจกรรม  

        2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) 

มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทุกปีงบประมาณ ประกอบกับการแจ้งเกณฑ์หรือคู่มือในการประเมินค่อนข้างล่าช้า ท าให้

ระยะเวลาในการด าเนินการกับการประเมินค่อนข้างกระชั้นชิด 

ข้อเสนอแนะ  

        ควรให้ระยะเวลาในการด าเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) หรือแจ้งเกณฑ์/ คู่มือในการประเมินช่วงไตรมาสแรก เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาได้ศึกษาและพัฒนางานในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 97.48 ระดับ AA (ล าดับที่ 33 จาก 225 เขต)  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 56.06 - - 
2559 80.51 เพ่ิมข้ึน +24.45  
2560 71.10 ลดลง - 9.41 
2561 88.38 เพ่ิมข้ึน +17.28  
2562 91.22 เพ่ิมข้ึน +2.84  
2563 95.70 เพ่ิมข้ึน +4.48  
2564 97.48 เพ่ิมข้ึน +1.78 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
10 แนวทางการป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.94 AA ผ่าน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.45 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 99.45 AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 98.87 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 98.54 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.38 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.51 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.84 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 92.14 A ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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