


รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา "ปองกันการทุจริต"  

(กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) ปงบประมาณ 2564 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ไดจัดทํารายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ ๖ เดือน แสดง
ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 
6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ดังนี้ 
กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2564 
 
 
 
 

1,000 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการจัดประชุมการ
วิเคราะห การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2563 เพ่ือใหไดทราบประเด็น
ขอบกพรอง จุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 
ประเด็นท่ีจะพัฒนาใหดีข้ึนและแนวทางการนํา
ผลการวิเคราะหนําไปสูการกําหนดมาตรการ
ส ง เ ส ริ ม คุณธ ร รมและคว าม โ ป ร ง ใ ส ขอ ง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 

กลุมนิเทศฯ 

   

 



กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการประกาศเจตจํานงและกําหนดนโยบาย "เขตสุจริต" - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 นําคณะผูบริหารและบุคลากร
ในสังกัด จัดทํากิจกรรมประกาศเจตจํานงในการ
บริหารงานและบันทึกขอตกลงความรวมมือการ
พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสุจริตภายใตโครงการ
สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีสุจริต) 

กลุมนิเทศฯ 

3. กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร คําประกาศเจตจํานง "เขต
สุจริต" (สงไปยังสถานศึกษา + หนาเวป) 

- กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

4. กิจกรรมมอบสื่อสัญลักษณ (ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย "สพฐ.ใส
สะอาดปราศจากคอรรัปชัน" ไปยังกลุมงานตางๆ 

720 ในกลุ ม งานต า งๆ ของสํ านั กงานเขต พ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีสื่อ
สัญลักษณ (ปาย) เขตสุจริต ตามนโยบาย "สพฐ.
ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชัน" และบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ 

กลุมนิเทศฯ 

5. กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ ทุกเชาวันจันทร - ทุกเชาวันจันทรของสัปดาห เวลา 08.30 น.
บุคลากรของสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ทุกคน เขาแถว
เคารพธงชา ติ  สวดมนต ไหวพระ กล าว คํา
ปฏิญาณเขตสุจริต แสดงสัญลักษณตอตานการ
ทุจริต ซ่ึงนําโดยผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ 



กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6. กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร "ปฏิญญาเขตสุจริต" 500 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ 

7. กิจกรรมอบรมความรูเรื่องการปองกันการทุจริต (การคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม) 

9,150 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมกฎหมาย 

8. กิจกรรมอบรมความรูเรื่องการปองกันการทุจริต (การเงิน บัญชี พัสดุ 
จัดซ้ือจัดจาง) 

6,630 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมการเงิน 

9. กิจกรรมบริหารจัดการขยะ และใสใจสิ่งแวดลอม 14,000   

9. กิจกรรมสรางสื่อประชาสัมพันธ แนวสรางสรรค ในการตอตานการ
ทุจริต (ทํา VTR เขตสุจริต , แผนพับ) 

10,000 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

10. กิจกรรม จัดทําประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมกฏหมาย 

กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจพอเพียง (สวนพอเพียง 
สพป.เชียงใหม เขต6) 

5,000 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดดําเนินการจัดทํา “สวน
พอเพียง” โดยมีการปลูกพืช ผักสวนครัว มีการ
แบงกลุมงานรับผิดชอบแปลงผัก และเม่ือผลผลิต
ถึงเวลาจัดเก็บ ไดนํามาจําหนายใหกับบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี โดยมิไดกําหนดราคา เปน
การจายเงินตามความสมัครใจของผูบริโภค ถือวา
เปนการลดคาครองชีพไปสวนหนึ่ง เพราะจะมี

กลุมอํานวยการ 



ผลผลิตของผักสวนครัวออกมาอยางสมํ่าเสมอ 
เปนการดําเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2. กิจกรรมสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจสุขภาพ (ออกกําลังกายทุก
วันพุธ) 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี ไดจัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรม
องคกรใหม ใสใจสุขภาพ ทุกๆวันพุธ เวลา 15.00 
น. โดยใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ท่ีไมติด
ราชการมารวมออกกําลังกาย เพ่ือเปนการเสริมสราง
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง อีกท้ังยังเปนการสัณทนา
การทางดานจิตใจ ในภาวะการระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 

กลุมพัฒนฯ 

3. กิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว (ยึด
หลักพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะ) 

 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมสงเสริมฯ 

4. กิจกรรม 5 ส. (กลุมอํานวยการ เก็บภาพ และเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรม) 

 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ทุกกลุม 

5. กิจกรรม รักษน้ํา รักษไฟฟา รวมใจประหยัดพลังงาน (จัดทําแนว
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปดไฟ ปดแอร ปดคอม) 

 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมแผน 

6. กิจกรรมพัฒนาการใหบริการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยิ้มแยมแจมใส 
ใสใจในบริการ  (ทําแผนผังข้ันตอนระยะเวลาการใหบริการ) 

1,000 ทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี มีแผนผังการ
ใหบริการท่ีชัดเจน  ครบทุกกระบวนการ และ
กระชับ ฉับไว อีกท้ังการบริการท่ีอบอุนดุจญาติมิตร 

ทุกกลุม 

7. กิจกรรม การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  อยูระหวางดําเนินการ กลุมอํานวยการ 
8. กิจกรรมลดการใชกระดาษ  อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กลุมอํานวยการ 



 

กิจกรรมหลัก 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ , ชี้แจง , เตรียมความพรอมการประเมิน) 

30,000 อยูระหวางดําเนินการ กลุมนิเทศฯ 

2. กิจกรรมพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ITA สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (การ Recheck หนาเวปไซตกอนใหคะแนน) 

1,500 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ+ICT 

3. กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice การประเมิน ITA Online  ดําเนินการเสร็จสิ้น มีการแตงตั้งคณะกรรมการ กลุมนิเทศฯ 

4. กิจกรรมแจงขาวสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานทางเวปไซต 
(สรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี) 

 อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

 


