
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 



รายงานการก ากับ ตดิตาม การด าเนินการป้องกันการทุจรติ (ไตรมาส 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

1 การประกาศเจตนารมณ/์
ก าหนดนโยบาย  
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต  
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  
- การออก/ติดตามแนวทาง
การปฏิบัตเิกี่ยวกับการให้
และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสรมิ
การต่อต้าน การทุจริต  
- การประชุมช้ีแจงการรบั
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความตระหนัก 
มีองค์ความรู้ในการ
พัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพ 
เป็นไป ตามเกณฑ์
ประเมิน คณุธรรม 
และความ โปร่งใส
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

เชิงปริมำณ  
- ข้าราชการและลูกจา้ง
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 จ านวน 
74 คน มคีวามตระหนัก 
ในการพัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพ เป็นไป 
ตามเกณฑ์ประเมิน 
คุณธรรม และความ 
โปร่งใส  
- ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  
มีผลการประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสใน การ
ด าเนินงาน อยู่ใน 
ระดับ A ด้วย คะแนน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
85  

มีนาคม-กรกฎาคม 
2563  
(ไตรมาส ๒ – 4)  

ประกำศเจตจ ำนง 
กำรบริหำรงำนด้วย 
ควำมซ่ือสัตย์สจุริต  
1) จัดท าร่างประกาศ 
เจตจ านงสจุริตในการ 
บริหารงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จ านวน 2 ภาษา 
(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)  
2) เสนอร่างประกาศ 
เจตจ านงใหผู้้อ านวย 
การ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 2 
พิจารณาลงนาม  
3) น าประกาศ
เจตจ านง 
สุจริตในการบริหารงาน 
  

20,000  ด าเนินการ แล้ว
เสร็จ ในบางส่วน
และ บางส่วน 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ  

ส านักงานเขตพืน้ที ่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 ได้
ด าเนินการประกาศ
เจตจ านงการบริหารงาน 
ได้มีการจัดท าร่าง 
ประกาศเจตจ านง 
สุจรติในการบริหารงาน  
จ านวน 2 ภาษา 
ประกอบด้วย 
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ เพื่อ 
น าเสนอผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
พิจารณาลง นามและ
ด าเนินการ ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ ให้และ
รับของขวัญ โดย  

การจัดท าเจตจ านง 
มีความลา่ช้า 
เนื่องจากมีการปรบั
ตัวช้ีวัดให้สอดคล้อง
กับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขต
สุจรติ ปีงบประมาณ 
2563  



 
ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการ

ด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
   เชิงคุณภาพ บุคลากร

ของ สานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 
ปฏิบัติงานใน หน้าท่ี
ความ รับผดิชอบอย่าง
เป็น ธรรม โปร่งใส และ
มี ธรรมาภิบาลในการ 
ปฏิบัติงาน  

 

 สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  
4) ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประกาศ 
เจตจำนงสุจรติในการ
บริหารงานของ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  
5) กำหนดนโยบาย 
Gift Policy  
6) ประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวน “งดรับ 
ของขวัญ” ผ่านทาง 
เว็บไซตส์ านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  

  ประชาสมัพันธ์เชิญ
ชวน “งดรับ ของขวัญ” 
ผ่านทาง เว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงรายเขต 
2 เพื่อให้ บุคลากร
ในสังกัดถอืปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว 

 

 



 
ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"เขตสุจรติ ไม่คิดคอรร์ัป
ชัน"  

เพื่อพัฒนา
บุคลากร ของ
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ได้
เห็นถึง ตระหนัก
ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการ
ทุจริต  

เชิงปริมำณ  
ข้าราชการและลูกจา้ง
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จำนวน 
74 คน (๑๐ กลุม่งาน) 
ได้เห็นถึงแบบอย่างท่ี  
ดีในการพัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาสุจริตและ
ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจรติ  
เชิงคุณภำพ  
บุคลากรของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ได้รับการพัฒนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบให้มีความ 
ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส 
มีธรรมาภิบาล  

มีนาคม – 
กันยายน 2563  
(ไตรมาส 3 – 4)  

1) ประชุมสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ 
แก่คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อน การ
ด าเนินงาน  
2) ประชุมเสวนา
ช้ีแจงสร้างความ
ตระหนัก สร้างการ
รับรู้ และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ แก่
ข้าราชการในสังกัด 
เกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานด้าน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใส  
3) จัดเสวนา "เขต
สุจรติ ไม่คดิคอรร์ัป
ชัน"  
4) ประเมินผลการ 
ด าเนินงาน  

30,000.-  อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ  

มีการประชุม 
เสรมิสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การศึกษาดูงาน แก่
คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อน การ
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใส เมื่อวันท่ี ณ 
ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ 
ส านักงานเขต พ้ืนท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  

 

 
 
 



 
ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

3 
 

กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท าที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"  

เพื่อให้บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง  
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  

เชิงปริมำณ  
ข้าราชการและลูกจา้ง
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จำนวน 
74 คน (๑๐ กลุม่งาน)  
เชิงคุณภำพ  
ข้าราชการและลูกจา้ง
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จ านวน 
74 คน (๑๐ กลุม่งาน) 
สามารถ แยกแยะ
ระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  

มีนาคม – 
กรกฎาคม 2563 
(ไตรมาส 3 – 4)  

๑) ประชุม 
คณะกรรมการ เพื่อ
วางแผนแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการให้
สามารถปรับความคิด 
ป้องกันการเกิดผด
ประโยชน์ทับซ้อน  
2) ประชุมเสรมิสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจแก่  
แก่ ข้าราชการใน
สังกัด เกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
3) ก ากับติดตาม การ
ด าเนินการเพื่อป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน  

80,000.-  อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ  

มีการประชุม 
คณะกรรมการ การ
ด าเนินงานตาม แนว
ทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และด าเนินการ
ประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ข้าราชการและ
บุคลากร จานวน 
74 คน ณ ห้อง 
ประชุมสุนทราภริมย์ 
สานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  

ข้าราชการ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง ไมส่ามารถ
เข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนาได้ทุก
คน เนื่องจากติด
ราชการ  

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

4 
 
 

ส่งเสริมการสรา้งคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  

เพื่อพัฒนา
บุคลากร ของ
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ได้
เห็นถึง แบบอย่าง
ที่ดีในการ พัฒนา
ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา
สุจรติ  

เชิงปริมำณ  
ข้าราชการและลูกจา้ง
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จานวน 
74 คน (๑๐ กลุม่งาน)  
เชิงคุณภำพ  
ข้าราชการและลูกจา้ง
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จ านวน 
74 คน (๑๐ กลุม่งาน) 
สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส  

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2563 
(ไตรมาส 2)  

๑) ประชุม 
คณะกรรมการ เพื่อ
วางแผนแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการให้
ประพฤติปฎบิัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส  
2) ประชุมเสรมิสร้าง 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต  
3) ก ากับติดตาม การ
ด าเนินการเพื่อป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน  

20,000  ด าเนินการ แล้ว  ข้าราชการและ 
ลูกจ้างของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุม่งาน) 
ประพฤติปฎบิัติ
หน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใส ตาม
หลักเกณฑ์คณุธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต  
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สร้างสื่อประชาสมัพันธ์ให้
ผู้รับบริการมคีวามรูส้ึก  มี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต  

เพื่อประชาสัมพันธ ์
กระตุ้นให้บุคลากร 
รู้สึกตระหนักและ  
มีส่วนร่วมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

เชิงปริมำณ  
สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีผล
การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การดำเนินงาน อยู่ใน 
ระดับ A ด้วย คะแนนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85  
เชิงคุณภำพ  
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีระบบ 
งานท่ีเสริมสร้าง 
คุณธรรมความ โปร่งใส
ในการ ปฏิบัติงานของ 
บุคลากร เป็นไปตาม 
เกณฑ์การประเมิน 
คุณธรรม และความ 
โปร่งใสของ หน่วยงาน
ภาครัฐ  

มีนาคม – 
มิถุนายน 2563 
(ไตรมาส 3)  

๑) ออกแบบสื่อ 
ประชาสมัพันธ์  
2) จัดทำป้าย 
ประชาสมัพันธ์  
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจดัซื้อ จัดจ้าง
และ การบริหารพสัดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3) ติดตั้งป้ายใน 
บริเวณพื้นท่ี 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ให้เห็นชัดเจน 
เพื่อกระตุ้นให้ 
บุคลากรในสังกัดรูส้ึก 
ตระหนักและมีส่วน 
ร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต  

50,000  อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ  

มีการด าเนินการ 
ปรึกษาหารือในเรื่อง 
ของการออกแบบสื่อ 
ประชาสมัพันธ์  

 

 


