รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการป้องกันการทุจริต (ไตรมาส 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบประมา
ณ (บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุป
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เพื่อพัฒนาบุคลากร
เชิงปริมาณ
มีนาคม –
ประกาศเจตจานง
20,000
1 การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
ให้มีความตระหนัก มี - ข้าราชการและ
กรกฎาคม
การบริหารงานด้วย
องค์ความรู้ใน การ
นโยบาย
ลูกจ้างของสานักงาน 2562 (ไตร ความซื่อสัตย์สุจริต
มาส ๒ – 4)
- การประกาศเจตจานง พัฒนางานให้มี
เขตพื้นที่การศึกษา
1) จัดทาร่างประกาศ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
เป็
น
ไป
การบริหารงานด้วย
ประถมศึกษาเชียงราย
เจตจานงสุจริตในการ
ตามเกณฑ์ประเมิน
เขต 2 จานวน 82
บริหารงานของ
ความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม และความ คน มีความตระหนัก
สานักงานเขตพื้นที่
- การประกาศนโยบาย โปร่งใสของสานักงาน
ในการพัฒนางานให้มี
การศึกษา
คุณธรรมและความ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประสิทธิภาพ เป็นไป
ประถมศึกษาเชียงราย
โปร่งใสในการดาเนินงาน ประถมศึกษาเชียงราย ตามเกณฑ์ประเมิน
เขต 2จานวน 2
เขต 2
- การออก/ติดตาม
คุณธรรม และความ
ภาษา (ภาษาไทยและ
โปร่งใส
อังกฤษ)
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
- สานักงานเขตพื้นที่
2) เสนอร่างประกาศ
ของขวัญ เพื่อให้
การศึกษา
เจตจานงฯ ให้
ประถมศึกษาเชียงราย
ผู้อานวยการ
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เขต
2
สานักงานเขตพื้นที่
เป็นไปตามนโยบายของ
การศึกษา
รัฐบาล และนโยบาย
มีผลการประเมิน
ประถมศึกษาเชียงราย
คุณธรรม และความ
กระทรวง ในการส่งเสริม
เขต 2 พิจารณาลง
โปร่งใสใน การ
การต่อต้าน
นาม
ดาเนินงาน อยู่ใน
การทุจริต
ระดับ A ด้วย คะแนน
3) นาประกาศ
- การประชุมชี้แจงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เจตจานงสุจริตในการ
รับการประเมินคุณธรรม
85
บริหารงานของ
และความโปร่งใสในการ
สานักงานเขตพื้นที่
ดาเนินงานของ
การศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ทั้ง 2 ภาษา
เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ใน
บางส่วนและ
บางส่วน อยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ได้ดาเนินการ
ประกาศเจตจานง
การบริหารงาน ได้มี
การจัดทาร่าง
ประกาศเจตจานง
สุจริตในการ
บริหารงาน จานวน 2
ภาษา ประกอบด้วย
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
นาเสนอ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 พิจารณาลง
นามและดาเนินการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ให้
และรับของขวัญ โดย
ประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวน “งดรับ
ของขวัญ” ผ่านทาง
เว็บไซต์สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดถือ

การจัดทา
เจตจานง มี
ความล่าช้า
เนื่องจากมีการ
ปรับตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของเขตสุจริต
ปีงบประมาณ
2562

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบประมา
ณ (บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุป
ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่
เชิงคุณภาพ
การศึกษา
บุคลากรของ
ประถมศึกษาเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่
เขต 2
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
4) ผู้อานวยการ
เขต 2 ปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่
หน้าที่ความ
การศึกษา
รับผิดชอบอย่างเป็น
ประถมศึกษาเชียงราย
ธรรม โปร่งใส และมี
เขต 2 ประกาศ
ธรรมาภิบาลในการ
เจตจานงสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
บริหารงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
5) กาหนดนโยบาย
Gift Policy
6) ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน “งดรับ
ของขวัญ” ผ่านทาง
เว็บไซต์สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต2

ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบประมา
ณ (บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุป
ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เพื่อพัฒนาบุคลากร
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชิงปริมาณ
มีนาคม –
1) ประชุมสร้าง
"เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัป ของสานักงานเขต
ข้าราชการและ
กันยายน
ความรู้ ความเข้าใจ
ลูกจ้างของสานักงาน 2562
แก่คณะกรรมการ
ชัน"
พื้นที่การศึกษา
เขตพื
้
น
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษา
ประถมศึกษาเชียงราย
(ไตรมาส 3 – ขับเคลื่อน การ
ประถมศึ
ก
ษาเชี
ย
งราย
ดาเนินงาน
เขต 2 ได้เห็นถึง
4)
เขต 2 จานวน 82
2) ประชุมเสวนา
ตระหนักถึงปัญหาและ คน (๑๐ กลุ่มงาน) ได้
ชี้แจงสร้าง ความ
ผลกระทบของการ
เห็นถึงแบบอย่างที
ตระหนัก สร้าง การ
ทุจริต
ดีในการพัฒนา
รับรู้ และสร้างความรู้
สานักงานเขตพื้นที่
ความเข้าใจ แก่
การศึกษาสุจริตและ
ข้าราชการในสังกัด
ตระหนักถึงปัญหาแล
เกี่ยวกับการ
ผลกระทบของการ
ดาเนินงานด้าน
ทุจริต
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
เชิงคุณภาพ
3) จัดเสวนา "เขต
บุคลากรของ
สุจริต ไม่คิดคอร์รัป
สานักงานเขตพื้นที่
ชัน"
การศึกษา
4) ประเมินผลการ
ประถมศึกษาเชียงราย
ดาเนินงาน
เขต 2 ได้รับการ
พัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบให้มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

30,000.-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

มีการประชุม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงาน แก่
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน การ
ดาเนินงานด้าน
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใส เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2562 ณ
ห้องประชุมพลอย
ไพลิน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2

ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบประมา
ณ (บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุป
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เพื่อให้บุคลากรใน
3 กิจกรรมประชุมเชิง
เชิงปริมาณ
มีนาคม –
๑) ประชุม
80,000.ปฏิบัติการ "การกระทาที่ สานักงานเขตพื้นที่
ข้าราชการและ
กรกฎาคม
คณะกรรมการ เพื่อ
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ การศึกษา
ลูกจ้างของสานักงาน 2562 (ไตร วางแผนแนวทางการ
ทับซ้อน"
มาส 3 – 4) พัฒนาข้าราชการให้
ประถมศึกษาเชียงราย เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ
ก
ษาเชี
ย
งราย
สามารถปรับความคิด
เขต 2 สามารถ
เขต 2 จานวน 82
ป้องกันการเกิดผดล
แยกแยะระหว่าง
คน (๑๐ กลุ่มงาน)
ประโยชน์ทับซ้อน
2) ประชุมเสริมสร้าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
เชิงคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจแก่
และผลประโยชน์
แก่ ข้าราชการใน
ส่วนรวม
ข้าราชการและ
สังกัด เกี่ยวกับการ
ลูกจ้างของสานักงาน
แยกแยะผลประโยชน์
เขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนตัวและ
ประถมศึกษาเชียงราย
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เขต 2 จานวน 82
3) กากับติดตาม การ
ดาเนินการเพื่อป้องกัน
คน (๑๐ กลุ่มงาน)
การเกิดผลประโยชน์
สามารถ แยกแยะ
ทับซ้อน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

มีการประชุม
ข้าราชการ
คณะกรรมการ การ
บุคลากรทางการ
ดาเนินงานตาม แนว
ศึกษาและ
ทางการป้องกัน
ลูกจ้าง ไม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถเข้าร่วม
และดาเนินการ
การ
ประชุมเพื่อสร้าง
ประชุมสัมมนา
ความรู้ความเข้าใจ
ได้ทุกคน
ให้แก่ข้าราชการและ
เนื่องจากติด
บุคลากร จานวน 82
ราชการ
คน ณ ห้อง ประชุมสุ
นทราภิรมย์
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4

ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ได้เห็นถึง
แบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต

เชิงปริมาณ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จานวน 82
คน (๑๐ กลุ่มงาน)
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จานวน 82
คน (๑๐ กลุ่มงาน)
สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบประมา
ณ (บาท)

กุมภาพันธ์ –
มีนาคม
2562 (ไตร
มาส 2)

๑) ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อ
วางแผนแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการให้
ประพฤติปฎิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส
2) ประชุมเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
3) กากับติดตาม การ
ดาเนินการเพื่อป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน

20,000

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
แล้ว

สรุป
ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการและ
ลูกจ้างของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จานวน 82
คน (๑๐ กลุ่มงาน)
ประพฤติปฎิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส
ตามหลักเกณฑ์
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต

ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ที่

กิจกรรม

5

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้รับบริการมี
ความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้บุคลากร
รู้สึกตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มีผลการ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน การ
ดาเนินงาน อยู่ใน
ระดับ A ด้วย คะแนน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
85
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มีระบบ งานที่
เสริมสร้าง คุณธรรม
ความ โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสของ หน่วยงาน
ภาครัฐ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม –
มิถุนายน
2562 (ไตร
มาส 3)

ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบประมา
ณ (บาท)

๑) ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์
2) จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
และ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3) ติดตั้งป้ายใน
บริเวณพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ให้เห็นชัดเจน
เพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรในสังกัดรู้สึก
ตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต

50,000

ผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สรุป
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ
ปรึกษาหารือในเรื่อง
ของการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
-

