
รายงานการกํากับตดิตามการดําเนนิงาน 

ตามแผนปฏบัิตกิารปองกันการทุจรติ 

ประจําปงบประมาณ 2565 

รอบ 9 เดอืน  
1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 9 เดือน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา "ปองกันการทุจริต"  

(กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) ปงบประมาณ 2565 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ไดจัดทํารายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 9 เดือน แสดง
ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 
9 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดังนี ้
กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมสรางการรับรูการใชงบประมาณ (IIT)...งบประมาณดําเนินการ  10,000   บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดทําคูมือเอกสารการเบิกจายงบประมาณ 1,500  
23  พ.ค.65 

ทําคูมือการเบิกจายงบประมาณ 10 เลม กลุมบริหารงาน
การเงิน 

2. กิจกรรมการประชุมชี้แจงการใชงบประมาณ  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน 

 กิจกรรมหลัก 2  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร (EIT) ...งบประมาณดําเนินการ  5,000   บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการพัฒนาเวปไซต เพ่ิมพ้ืนท่ีในการเชาเวปไซต 10,000 
30 มิ.ย.65 

ดําเนินการเชาพ้ืนท่ีเวปไซต กลุม DLICT 

2. กิจกรรมการทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ เก่ียวกับการรับฟงความ
คิดเห็น หรือปายประชาสัมพันธข้ันตอนการรับเรื่องราวรองเรียนการ
ทุจริต 

 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

 



กิจกรรมหลัก 3  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันการทุจริต ...งบประมาณดําเนินการ  40,000   บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการอบรมใหความรูการปองกันการทุจริต (การแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม) 

16,800 
21  มิย.65 

จัดอบรมใหความรูการปองกันการทุจริต พบวา ผู
เขารับการอบรมมีคะแนนกอนและหลัง แตกตาง
กันท่ี 41.7 

กลุมกฎหมายและคดี 
และกลุมพัฒนาครูฯ 

2. กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ตอตานการทุจริต ปาย Zero 
Tolerance , ปายสื่อสรางจิตสํานึก ความมีวินัยและซ่ือสัตยสุจริตใน
การทํางาน และปาย คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต 

26,200 
17 พ.ค.65 

-จัดทําปาย Zero Tolerance งบประมาณ 
8,200 บาท 
- จัดทําปายพลาสวูด พระบรมราโชบาย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 2 ปาย  
งบประมาณ 18,000 บาท 

กลุมอํานวยการ 

3. 
 

กิจกรรมการประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับงดใหของขวัญ 
และรณรงคประชาสัมพันธ 

560 
24  พ.ค.65 

จัดทําปาย No Gift Policy จํานวน 14 ปาย กลุมกฎหมายและคด ี

4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ ปฏิญญาเขตสุจริต พ.ค.65 เผยแพรบนเวปไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ี กลุมอํานวยการ 
5. กิจกรรมสรางสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตอตานการทุจริต (VTR เขต

สุจริต และ VTR แนะนําสนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กลุม DLICT 

6. กิจกรรมการประกาศเจตจํานงและกําหนดนโยบาย "เขตสุจริต"  เผยแพรบนเวปไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ี กลุมกฎหมายและคดี 
7. กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพร คําประกาศเจตจํานง "เขต

สุจริต" (สงไปยังสถานศึกษา + หนาเวป) 
 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กลุมอํานวยการ 

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

กลุมกฎหมายและคดี 



กิจกรรมหลัก 3  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูในการปองกันการทุจริต (ตอ) 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

9. กิจกรรมการจัดทําประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคดี 

กิจกรรมหลัก 4. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ...งบประมาณดําเนินการ  30,000   บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2565 

1,000 
12 พ.ค.65 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการจัดประชุมการ
วิเคราะห การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2564 เพ่ือใหไดทราบประเด็น
ขอบกพรอง จุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 
ประเด็นท่ีจะพัฒนาใหดีข้ึนและแนวทางการนํา
ผลการวิเคราะหนําไปสูการกําหนดมาตรการ
ส ง เ ส ริ ม คุณธ รรมและคว าม โ ป ร ง ใ ส ขอ ง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 

กลุมนิเทศฯ 

2. กิจกรรมการประชุมติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน  

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ 

3. กิจกรรมการประชุมติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ รอบ 1 ป 

 ยังไมไดดําเนินการ กลุมนิเทศฯ 

 



กิจกรรมหลัก 4. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ตอ) ...งบประมาณดําเนินการ  30,000   บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สูองคกรคุณธรรม 
(ณ สพป.ลําพูน เขต 1 องคกรคุณธรรมตนแบบ) 

9,573 ศึกษาดูงานการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สูองคกรคุณธรรม (ณ สพป.
ลําพูน เขต 1 )วันท่ี 22  มิ.ย.65 

กลุมกฎหมายและคด ี

5. กิจกรรมการประชุมวิเคราะหกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงในการทุจริต ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

6. กิจกรรมการสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจพอเพียง (สวนพอเพียง) 5,000 
16 มิ.ย.65 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดดําเนินการจัดทํา “สวน
พอเพียง” โดยมีการปลูกพืช ผักสวนครัว มีการ
แบงกลุมงานรับผิดชอบแปลงผัก และเม่ือผลผลิต
ถึงเวลาจัดเก็บ ไดนํามาจําหนายใหกับบุคลากรใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี โดยมิไดกําหนดราคา เปน
การจายเงินตามความสมัครใจของผูบริโภค ถือวา
เปนการลดคาครองชีพไปสวนหนึ่ง เพราะจะมี
ผลผลิตของผักสวนครัวออกมาอยางสมํ่าเสมอ 
เปนการดําเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

กลุมอํานวยการ 

7. กิจกรรมการสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใสใจสุขภาพ (ออกกําลังกาย
ทุกวันพุธ ตานโควิด-19 ตานคอรรัปชั่น) 

450 
7 มิ.ย.65 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี ไดจัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรม
องคกรใหม ใสใจสุขภาพ ทุกๆวันพุธ เวลา 
15.00 น. โดยใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
ท่ีไมติดราชการมารวมออกกําลังกาย เพ่ือเปน
การเสริมสรางสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง อีกท้ังยัง
เปนการสัณทนาการทางดานจิตใจ ในภาวะการ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

กลุมนิเทศฯ 



กิจกรรมหลัก 4. กิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ตอ) ...งบประมาณดําเนินการ  30,000   บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

8. กิจกรรม 5 ส. (ทําปายรณรงค 5 ส.)  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

9. กิจกรรมการทําปายประชาสัมพันธข้ันตอนการใหบริการ 1,000 
31 พ.ค.65 

จัดแผนภูมิการใหบริการของกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษาและกลุมบริหารงานการเงินฯ 

ทุกกลุม 

10. กิจกรรมการทําความดีเพ่ือสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว (ยึด
หลักพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะ) 

 กิจกรรมจิตอาสา  
7 ก.ค.65 

กลุมสงเสริม 

11. กิจกรรมการรักษน้ํา รักษไฟฟา รวมใจประหยัดพลังงาน  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

12. กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผูรับผิดชอบโครงการ   ยังไมไดดําเนินการ กลุมกฎหมายและคด ี

13. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ   ยังไมไดดําเนินการ กลุมอํานวยการ 

14. กิจกรรมการลดการใชกระดาษ  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

15. กิจกรรมการรณรงคการใชถุงผา ใชปนโตแทนถุงพลาสติก  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล 

16. กิจกรรมการรณรงคการสวมใสผาไทย ไหวสวย  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมสงเสริม 

17. กิจกรรมการพัฒนาการใหบริการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยิ้มแยม
แจมใส ใสใจในบริการ   

 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ทุกกลุม 

 

 



กิจกรรมหลัก 5  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) ...งบประมาณดาํเนนิการ  30,000   
บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการประชุม ผูมีสวนไดเสียภายใน ในการชี้แจงการตอบ IIT 
จํานวน 60 คน 

 ดําเนินกิจกรรมการประชุม ผูมีสวนไดเสียภายใน 
ในการชี้แจงการตอบ IIT 20 มิ.ย.65 

กลุมกฎหมายและคด ี
กลุมนิเทศฯ 

2. กิจกรรมการประชุม ผูมีสวนไดเสียภายนอก ในการชี้แจงการตอบ EIT 
จํานวน 100 คน 

16,400 
24  มิ.ย.65 

ดําเนินกิจกรรมการประชุม ผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก ในการชี้แจงการตอบ EIT รร.บานแจม
หลวง  อ.กัลยาณิวฒันา 

กลุมกฎหมายและคด ี
กลุมนิเทศฯ 

3. กิจกรรมการประชุม คณะทํางาน ตอบ OIT  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี
กลุมนิเทศฯ 

4. กิจกรรมการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ITA สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา (Recheck  เวปไซตกอนใหคะแนน) 

 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี
 

5. กิจกรรมการทําสื่อประชาสัมพันธ ผลคะแนนการประเมิน ITA ของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

6. กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice การประเมิน ITA Online  ยังไมไดดําเนินการ กลุมกฎหมายและคด ี
 

7. กิจกรรมการแจงขาวสารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานทาง 
เวปไซต (สรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี) 

 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมอํานวยการ 

 

 

 



กิจกรรมหลัก 6  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของสถานศึกษาศึกษา (ITA Online) ...งบประมาณดําเนินการ  10,000   บาท 

ท่ี กิจกรรมยอย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. คาใชจายในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคดี 
กลุมนิเทศฯ 
 

2. กิจกรรมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สถานศึกษา 
(โรงเรียนคุณภาพตําบล 16 โรงเรียน) 

 กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมนิเทศฯ 

3. การจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน ITA Online สถานศึกษา  กําลังดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี
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