
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มุ่งเนน้ให้สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการ
ดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงาน  

              รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้าน
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ/ร่วมกจิกรรมของ    
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คนปัจจุบัน ท่ีได้ให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2                          
เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการ บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส              
มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ 

               ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความ 
สำคัญ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 จนประสบผลสำเร็จ 

 

                                                                        กลุ่มอำนวยการ 

                                                                 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

คำนำ 

สารบัญ 

1.การกำหนดนโยบาย และเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล(NO GIFTPOLICY) 

2.การประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นตาม   
   หลักธรรมาภิบาล 
3.การกำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
   คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
4.การสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ และแสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจกันในการพฒันาและขับเคล่ือน           
   การดำเนินงานให้เป็นสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  
5.กิจกรรมเสริมสร้าง และให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัดมีความซื่อสัตย์สุจริต 
6.ประชุมการช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี    
   การศึกษา และเพื่อพิจารณาคณะกรรมการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
   ของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (ITA Online) 
7.เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา 
8.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น  
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
   ปี 2564 
9.ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลรักบ้านเกิด ทอดถวาย ณ วัดคัวะดอนทอง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
10.กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า"เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
     พระบรมราชินี 
11.ลงพื้นท่ีช่วยเหลือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสถาน ด้วยส่ิงของอุปโภค บริโภค 
     เนื่องจากพบความเส่ียงการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นท่ี จึงดำเนินตามมาตรการเฝ้า  
     ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา 
 
 
 
 
 
 
 



                      
                     รายงานการมีีสว่นร่วมของผู้บริหารในการให้ความสําคัญ 
           กบัการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปรง่ใสภายใน 
                      สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
                                ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

************* 
 
              นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้เป็นหน่วยงานท่ี
มีการบริหารจัดการ บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการดำเนินการ/มีกิจกรรมท่ีเป็นการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
             ๑. เป็นผู้กำหนดนโยบาย และเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (NO 
GIFTPOLICY) อย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
              ๒. เป็นผู้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และช่องทางการ
สื่อสารอื่นๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และประชาสัมพันธ์ไปยังทุกสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2  ทราบ และถือปฏิบัติ 
              ๓. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 2 /2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
              4.การสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู ้ และแสดงถึงการร่ วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช่น การไม่นำของหลวงไปใช้ส่วนตัว/ที่บา้น   
ไม่นำรถของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไปใช้ส่วนตัว หรือเดินทางออกนอกเส้นทาง 
              5.กิจกรรมเสริมสร้าง และให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัดมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีการสอนในเรื่องการต่อต้านทุจริตให้กับนักเรียนในสังกัด นักเรียนทำกิจกรรมแสดงออกถึงการต่อต้าน
ทุจริต 
               



 
                6.จัดให้มีประชุมการช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเพื่อพิจารณาคณะกรรมการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1/2565 ร่วมทั้งให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัด  
                 7.เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดพะเยา หารือในการแก้ไขปัญหาทางการอ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียนชาติพันธุ์ ทั้งในและนอกสังกัด 
สพป.พะเยา เขต 2 
                 8.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 
เพื่อร่วมดูแลการสอบแข่งขันดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราสจากการกระทำทุจริตในการสอบ 
                 9.ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลรักบ้านเกิด ทอดถวาย ณ วัดคัวะดอนทอง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผ า     
จ.น่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นตัวแทนบุคลากรในสังกัด ร่วม
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา ร่วมกับประธานเขตตรวจราชการท่ี 16  
                 10.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า"เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "พระราชินี" ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา 
โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไขร้ อ.จุน จ.พะเยา 
                 11.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นท่ีอย่างเร่งด่วน
ช่วยเหลือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสถาน ด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภคเนื่องจากพบ
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่ จึงดำเนินตามมาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา 
                  
 
 
 
 
 
 
 



                  โดยมีรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี ้
 
             ๑. เป็นผู้กำหนดนโยบาย และเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (NO 
GIFTPOLICY) อย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 
 
https://phayao2.go.th/ 
 

                 

              
 
 



              ๒. เป็นผู้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และช่องทางการ
สื่อสารอื่นๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และประชาสัมพันธ์ไปยังทุกสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2  ทราบ และถือปฏิบัติ 
 
 

 

 
 
 
 
 



                ๓. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 2 /2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

 
 

                       

                      



                 4.การสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู ้ และแสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช่น การไม่นำของหลวงไปใช้ส่วนตัว/ที่บา้น   
ไม่นำรถของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไปใช้ส่วนตัว หรือเดินทางออกนอกเส้นทาง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   5.กิจกรรมเสริมสร้าง และให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัดมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีการสอนในเรื่องการต่อต้านทุจริตให้กับนักเรียนในสังกัด นักเรียนทำกิจกรรมแสดงออกถึงการ
ต่อต้านทุจริต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                6.จัดให้มีประชุมการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเพื่อพิจารณาคณะกรรมการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1/2565 ร่วมท้ังให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัด  
 

 

 
 



                 7.เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดพะเยา หารือในการแก้ไขปัญหาทางการอ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียนชาติพันธุ์ ทั้งในและนอกสังกัด 
สพป.พะเยา เขต 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 8.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 
เพื่อร่วมดูแลการสอบแข่งขันดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราสจากการกระทำทุจริตในการสอบ 
 

 

          



                 9.ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลรักบ้านเกิด ทอดถวาย ณ วัดคัวะดอนทอง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา     
จ.น่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นตัวแทนบุคลากรในสังกัด ร่ วม
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา ร่วมกับประธานเขตตรวจราชการท่ี 16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 10.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า"เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "พระราชินี" ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา 
โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไขร้ อ.จุน จ.พะเยา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 11.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน
ช่วยเหลือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสถาน ด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภคเนื่องจากพบ
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่ จึงดำเนินตามมาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายชาญชัย ทองแสน     ผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
๒. นายชนธัญ  ต๊ิบเมืองมา   รองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
๓. น.ส.จิตติมา   คำลือ       ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

คณะทำงาน 
๑. นายดิษพงษ์  แท่นแก้ว         นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
๒. นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๓. นางอัมพวรรณ์  พ่วงขำ        นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๔. นางพิมพิลัย  หลวงหล้า        อัตราจ้าง 
 


