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ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(Integrity and Transparency Assessment: : ITA Online 2019)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2562

……………………………………………………
เกริ่นนา
๑. คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี 2558 – 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 แสดงดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
76.98 93.22 89.81 85.08
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
76.11 80.66 84.92 85.12
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๒. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในด้านการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “ตามมติคณะรัฐมนตรี 23
มกราคม ๒๕๖๑” ปรับเปลี่ยนจาก ๕ ดัชนีเป็น การประเมินตัวชี้วัด จาแนกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อานาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดาเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทางาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต
เครื่ องมือในการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
๑. แบบวัดความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment IIT) ผู้ตอบแบบวัดความรู้สึกคือ บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีอายุการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ๑ ปี (นับถึงวันประเมิน)
๒. แบบวัดความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment EIT) ผู้ตอบแบบวัดความรู้สึกคือ ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูที่เคยมารับบริการในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามประเด็นคาถาม
๔๘ ประเด็น ผ่านระบบ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ผ่านระบบลิงค์
ผลการประเมิน ITA Online ปี 2562
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ค่าคะแนนร้อยละ ๘๘.๗๒ ระดับ A ได้ลาดับที่ ๘๘
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ตารางแสดงผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 256๒ แสดงถึงพัฒนาการ
เป็นดังนี้
หน่วยงาน
ปี 58
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
76.98
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 76.11
ทั้ง ๒๒๕ เขต

ผลคะแนน ITA
ปี 59
ปี 60
ปี 61 ปี 62
93.22 89.81 85.08 87.72
80.66 84.92 85.12 85.58

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นดังนี้
1..1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดั บประเทศ
จากการประเมิ นส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.58 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน ๘7.๗๒ ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)

จุดเด่น
ตัวชีวัดที่มีผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence )
จานวน ๒ ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 97.67 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน 95.81 คะแนน

จุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนา
จุดที่ควรได้รับการพัฒนาประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ จานวน ๒ ตัวชี้วัด คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล. ได้คะแนน 80.18 คะแนน ระดับ B (Good) ไม่ผ่าน
2. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 82.๑๔ ระดับ B (Good) ไม่ผ่าน
1.3 วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้
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ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
67.98
93.22
89.81
85.06
87.72

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลต่างของคะแนน ITA
+25.24
- 3.41
-4.75
+2.64

1.4 การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
97.65
93.95
94.72
95.81
92.95
93.85
86.94
86.70
80.18
82.14

ระดับ
AA
A
A
AA
A
A
A
A
B
B

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
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
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

~5~
การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ในปี 2563
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นในตัวชี้วัด
ทีม่ ีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 85 มีดงั นี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข้ อมู ลพื้ นฐาน ได้ แก่ ข้ อมู ลพื้ นฐาน ข่ าวประชาสั มพั นธ์ และการปฏิ สั มพั นธ์ ข้ อมู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลั กเกณฑ์ การบริ หารและพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล และ(5)การส่ งเสริ มความโปร่ งใสในหน่ วยงาน ได้ แก่ การจั ดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาต้ องด าเนิ นการเพื่ อป้ องกั นการทุ จริ ต ได้ แก่ เจตจ านงสุ จริ ต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
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แนวทางในการพัฒนาการกาจัดจุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
1. จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT โดยตรง เนื่องจากในปี 2562 สพป..กทม. ไม่มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ICT โดยตรง ดาเนินการโดยมอบหมายให้ครูช่วยราชการจากโรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการและในกรอบอัตรากาลังของ
กลุ่มงาน ICT ว่าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ ปฏิบัติหน้าที่หลายตาแหน่ง กาหนดมาตรการ มอบหมายการดาเนินงานให้ชัดเจน
2. สร้างความตระหนักให้บุคลากร โดยการเสริมสร้างจิตสานึกให้ความสาคัญในการรักษาประโยชน์
ส่วนรวมโดยเริ่มจากการรักษาสมบัติส่วนรวมที่เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู่การรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นนามธรรม
ที่เป็นการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) กาหนดกิจกรรมที่ดาเนินการบรรจุในแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2563 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ดังนี้
๒.๑ กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะ : รักษ์สานักงานเหมือนบ้านของฉัน
๒.๒ กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต : รวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เพื่อให้เกิดความตระหนัก
๒.๓ กิจกรรม การประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร และการทาข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU)
ระหว่างผู้บริหารสูงสุดของหน่วงงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.๔ กิจกรรม การทาข้อตกลงความร่วมมือ MOU.) ระหว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วงงานกับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แนวทางในการพัฒนาการกาจัดจุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต
กาหนดกิจกรรมการดาเนินงานดังนี้
๑. กาหนดกิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วน
รวม : พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน

๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต้องดาเนินการทบทวน
และจัดทามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยประกาศให้บุคลกรทุกคนในหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติประกอบด้วย
3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3.3) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3.4) มาตรการป้องกันการรับสินบน
3.5) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
3.6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
3.7) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กาหนดผู้รับผิดชอบ การกากับติดตาม การนาไปสู่การปฏิบัติปละการรายงานผล
การดาเนินงาน

กิจกรรมการดาเนินการ ในแผนปฏิบัติการโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กาหนดกิจกรรมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นราย
ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นในตัวชี้วัด ทีม่ ีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 85 มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล สพป.กทม.กาหนดกิจกรรมในการพัฒนาตัวชี้วัด ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ นาผลการประเมิน ITA Online2019 บันทึกเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่ ว ยงาน และน าเรื่ อ งเข้ า เสนอในระเบี ย บวาระการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประจ าเดื อ น
และนาเสนอคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT โดยตรง เนื่องจากในปี 2562
สพป..กทม. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ICT โดยตรง ดาเนินการโดยมอบหมายให้ครูช่วยราชการจากโรงเรียน
เป็นผู้ดาเนินการและในกรอบอัตรากาลังของกลุ่มงาน ICT ว่าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ ปฏิบัติหน้าที่หลาย
ตาแหน่ง กาหนดมาตรการ มอบหมายการดาเนินงานให้ชัดเจน
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างความตระหนักให้บุคลากร โดยการเสริมสร้างจิตสานึกให้
ความสาคัญในการรักษาประโยชน์ ส่วนรวมโดยเริ่มจากการรักษาสมบัติส่วนรวมที่เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนา
ไปสู่การรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นนามธรรม ที่เป็นการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสของหน่วยงาน
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ภาครัฐ (ITA Online) โดยกาหนดกิจกรรมที่ดาเนินการบรรจุในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
3.๑ กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะ : รั ก ษ์ ส านั ก งานเหมื อ นบ้ า นของฉั น
ให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งในการทางาน โดยเริ่มจากการดูแลรักษาพื้นที่ใช้สอย
ส่วนรวม ตามโครงการ “รักษ์สานักงานเหมือนบ้านของฉัน ” โดยการแบ่งพื้นที่ภายนอก อาคารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ให้บุคลากรเป็นรายบุคลในการดูรักษา กาหนดวันวัน
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม เดื อ นละ ๑ ครั้ ง ในวั น ประชุ ม ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยให้กลุ่มอานวยการเป็นเจ้าภาพ
๓.๒ กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต : รวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตเพื่อให้เกิดความตระหนัก ในการป้องกันและต่อต่อต้านการทุจริต การทากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมที่ ๔ การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเว็บไซต์ การนาเสนอ
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ : โดยการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ การนาขึ้นข้อมูลการปฏิบัติงานปกติ
ในเว็บไซต์ของกลุ่มงาน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กาหนดกิจกรรมเพื่อ
ให้สอดคล้องกับจุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA Online `ในปี 2562 ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มีคณะกรรมการ กากับ ติดตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานและการรายงานผลการดาเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน
๑.๑ กิจกรรม การประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร และการทาข้อตกลงความ
ร่วมมือ ( MOU) ระหว่างผู้บริหารสูงสุดของหน่วงงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๑.๒ กิจกรรม การทาข้อตกลงความร่วมมือ MOU.) ระหว่าผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร โดยส่งบุคลกรเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
กับหน่วยงานที่เป็นต้นเรื่อง สานักงาน ป.ป.ช. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
………………………

