
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทสรุป 

 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการบริหารงานบุคคล เป็นไป ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้านและการไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน ด้วย
การให้ความรู้จัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป้าหมายของ การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖1 -กันยายน 
๒๕๖2  
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยความ 
ร่วมมือกันของทุกฝ่ายและส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงผู้มารับบริการ 
ส่วนใหญ่เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนน 79.36 อยู่ระดับสูง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ มีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และพร้อมยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ร่วมป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ขอบเขต ผลการ
ด าเนินงาน 

1 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การ
กระท าที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"  

ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ข้าราชการ 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ ที่เข้า
ร่วมการประชุม
มีความตระหนัก
และปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทาง
เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

บุคลากรทุก
ระดับ มี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มี
คุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคล
ต้นแบบ  

80,000  เชิงปริมาณ  
ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จ านวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน)  
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จ านวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
สามารถ 
แยกแยะระหว่าง  
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  

ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน)  
- มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
- สามารถ
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ส่วนรวม  
- มีพฤติกรรมที่
โปร่งใสและ
สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อ
ผู้รับบริการ  

 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ขอบเขต ผลการ
ด าเนินงาน 

2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
"เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน"  

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

บุคลากรมี
ทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการ
ทุจริต  

30,000  เชิงปริมาณ  
ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน)  
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) มี
ทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่
ยอมรับการทุจริต  

ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน)  
- มีค่านิยมที่
ต่อต้านการ
ทุจริตทุก
รูปแบบ  
- ไม่นิง่เฉยต่อ
การทุจริต ไม่ว่า
ทางตรงหรือ
ทางอ้อม  
- ร่วมรณรงค์ 
ปลูกฝัง 
จิตส านึกในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ขอบเขต ผลการ
ด าเนินงาน 

3 การประชุมชี้แจง
การรับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

ร้อยละ 80
บุคลากรแต่ละ
กลุ่มงานปฏิบัติ
หน้าที่และ
ด าเนินงานตาม
กรอบภาระงาน
ด้วยความ
โปร่งใส  

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
การประเมิน
คุณธรรม  
และความ
โปร่งใสของ  
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85  

20,000  เป้าหมาย  
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85  

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
มีผลค่าคะแนน
เฉลี่ยการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 
ร้อยละ 79.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ขอบเขต ผลการด าเนินงาน 

4 สร้างสื่อประชา 
สัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการมี
ความรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต  

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

ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ผลการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มงานใน
หน่วยงาน 
ไม่ต่ าากว่าร้อย
ละ 85  

20,000  ผู้รับบริการทั้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก มีความ
พึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์ มี
ผลการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มงานใน
หน่วยงาน 
ไม่ต่ าากว่าร้อย
ละ 85  

เว็บไซต์ของส านัก 
งานเขตพ้ืนทีก่าร 
ศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2 
ได้รับการปรับปรุง
ข้อมูลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้าง
รวมทั้งประชาชน 
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
และผลการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ 
ได้อย่างเปิดเผย
และตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ขอบเขต ผลการด าเนินงาน 

5 ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต  

ร้อยละ 80 
ของจ านวน  
บุคลากรพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติ
หน้าที่จนได้รับ
การยกย่องเป็น
ตัวอย่างที่ดี  

บุคลากรพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติ
หน้าที่จนได้รับ
การยกย่องเป็น
ตัวอย่างที่ดี  

20,000  เชิงปริมาณ  
ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน)  
เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน) 
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติ
หน้าที่  

ข้าราชการ 
บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
จานวน 74 คน 
(๑๐ กลุ่มงาน)  
- ปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบ
อย่างโปร่งใส 
สุจริต  
- ยึดหลักธรรม
มาภิบาลในการ
บริหารงาน  
- มีพฤติกรรมที่
ส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต  

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ด้วยความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยมีจุดยืนร่วมกันในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

 

 


