
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนนิการป้องกันการทจุริต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 



บทสรปุ 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร  ทาง
การศึกษา รวมท้ังลูกจ้างของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการบริหารงานบุคคล เป็นไป ตาม
หลักธรรมาภิบาล ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  

 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้านและการไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
ด้วยการให้ความรู้จัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป้าหมายของ การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการต้ังแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - 
กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ด้วยความ 
ร่วมมือกันของทุกฝ่ายและส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงผู้มารับ
บริการ ส่วนใหญ่เกิดความเช่ือมั่น และยอมรับในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  โดยมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนน 79.36 
อยู่ระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การด าเนินการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตฯ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และพร้อมยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ร่วม
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 



 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ      

(บาท) ขอบเขต        ผลการด าเนินงาน 

๑ กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
"การกระท าท่ีถือ
เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน" 
 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ข้าราชการ 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเข้า
ร่วมการประชุมมี
ความตระหนัก
และปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามแนวทาง
เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมท่ี
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

80,000 เชิงปริมาณ 
ข้าราชการ บุคลากร
และ เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
 
 เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการ บุคลากร
และ เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ บุคลากรและ 
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน)  
- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวม 
- มีพฤติกรรมท่ีโปร่งใส
และสามารถเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีต่อผู้รับบริการ 
 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ      

(บาท) ขอบเขต        ผลการด าเนินงาน 

2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 "เขตสุจริต ไม่
คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และ
ได้รับการ
ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการ
ทุจริต 

บุคลากรมี
ทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการทุจริต 

30,000 
 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการ บุคลากร
และ เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
 
 เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการ บุคลากร
และ เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) มี
ทัศนคติและค่านิยมท่ี
ไม่ยอมรับการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ บุคลากรและ 
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
- มีค่านิยมท่ีต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
- ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต 
ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
- ร่วมรณรงค์ ปลูกฝัง 
จิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจริต 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



ท่ี โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ      

(บาท) ขอบเขต        ผลการด าเนินงาน 

3 การประชุม
ช้ีแจงการรับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 80
บุคลากรแต่ละ
กลุ่มงานปฏิบัติ
หน้าท่ีและ
ด าเนินงานตาม
กรอบภาระงาน
ด้วยความ
โปร่งใส 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 
การประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ของ 
ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 

20,000 เป้าหมาย 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 มีค่าคะแนน
เฉล่ียการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
85 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มผีลค่า
คะแนนเฉล่ียการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ร้อยละ 
79.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ท่ี โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ      

(บาท) ขอบเขต        ผลการด าเนินงาน 

4 สร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้รับบริการมี
ความรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

จ านวนรูปแบบ 
การ
ประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้
ประชาชนเข้าถึง
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
อย่างน้อย 3 
รูปแบบ 

ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน
การ
ประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มงานใน
หน่วยงาน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 85 

20,000 ผู้รับบริการท้ังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในและ
ผู้มีส่นได้ส่วนเสีย
ภายนอก มีความพึง
พอใจในการ
ประชาสัมพันธ์ มีผล
การด าเนินงานของ
กลุ่มงานในหน่วยงาน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

เว็บไซต์ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ได้รับการ
ปรับปรุงข้อมูลการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างรวมท้ังประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและผลการ
ด าเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
ได้อย่างเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ      

(บาท) ขอบเขต        ผลการด าเนินงาน 

5 ส่งเสริมการ
สร้างคุณธรรม
และจริยธรรม
ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน 
บุคลากรพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีจนได้รับ
การยกย่องเป็น
ตัวอย่างท่ีดี 
 

บุคลากรพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีจน
ได้รับการยกย่อง
เป็นตัวอย่างท่ีดี  
 

20,000 
 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการ บุคลากร
และ เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการ บุคลากร
และ เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) พัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
 

ข้าราชการ บุคลากรและ 
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 82 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
- ปฏิบัติหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างโปร่งใส 
สุจริต 
- ยึดหลักธรรมมาภิบาล
ในการบริหารงาน 
- มีพฤติกรรมท่ีส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
**************************************************************** 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุวัตถุประสงค์  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ด้วยความยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีจุดยืนร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 
 


