
 

รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ไตรมาส 2-3 (มกราคม - พฤษภาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินเนิน
การ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
ข้อเสนอ
แนะ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ 
ประเมินด้าน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 
- ประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 
 

เพ่ือบุคลากรทุก
ระดับมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรมจริยธรรมสู่
การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 
 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการและ 
ลูกจ้างของสานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน 
เขต๑ จ านวน 86 
คน มีความตระหนัก 
ในการพัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพเป็นไป 
ตามเกณฑ์ประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใส 
 

มีนาคม– 
กรกฎาคม 
2563 
(ไตรมาส 
๒– 4) 

ประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
1) จัดท าร่างประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ จ านวน 3 ภาษา 
(ภาษาไทยและ อังกฤษ 
ภาษาลาว) 
2) เสนอร่างประกาศ 
เจตจ านงฯให้ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯลงนาม 

- ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
 

การประกาศเจตจ านง 
การบริหารงาน 
ได้มีการจัดท าร่าง 
ประกาศเจตจ านง 
สุจริตในการ
บริหารงาน จ านวน 
3 ภาษา ประกอบด้วย 
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภาษา
ลาว เพ่ือน าเสนอ 
ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาน่าน 
เขต ๑พิจารณาลง 
นาม 

 

 



 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินเนิน
การ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
ข้อเสนอ
แนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3) น าประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานของ 
สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ทั้ง 3 ภาษา 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต ๑ 
4) ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาน่าน  
เขต๑ประกาศ 
เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 

    

 

 

 

 



 

 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินเนิน
การ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนัก
รู้ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
.เกี่ยวกับด้าน
การเงินและ
บัญชีพัสดุ 
 
 

1)เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 
2)เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้และ
สร้างความตระหนักรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ทางด้าน
การเงินการบัญชีและการพัสดุ 
3)เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและลดความ
ผิดพลาดบกพร่อง มิให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ 
 

1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงิน
และการบัญชีสถานศึกษาใน
สังกัดจ านวน  50 แห่ง แห่ง
ละ 2 คน รวม  100 คน 
2.ผู้ที่ได้รับการแต่ตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านพัสดุ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
50 แห่งๆละ 2 คน รวม
ทั้งสิ้น  100 คน 
3)  สถานศึกษาต้นแบบ
ทางด้านการเงินการบัญชี 
จ านวน  72  คน 
 

มิย.-กย.63 1.ประชุมวางแผน
เตรียมการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ   
2. จัดท าหลักสูตร 
คู่มือเอกสาร
ประกอบการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
เอกสารฝึกปฏิบัติ 
3.อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงิน
การบัญชี 
รุ่นที่ 1จ านวน 2 
วัน 
ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านพัสดุ 
รุ่นที่ 2   จ านวน 2 
วัน 

60,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
เนื่องจาก
สถานะการณ์
โรคระบาค โค
วิค-19 

  

 



 
 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินเนิน
การ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมา
ณ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมน้อมน า
พระราชปณิธาน
จิตอาสา เพ่ือสร้าง
จิตส านึก
สาธารณะ ปลูกฝัง
ส านึกการเป็น
พลเมืองที่ดี 
มีวัฒนธรรมสุจริต 
 
กิจกรรม “ตลาด
ปันสุข ของคน
สุจริต สพป.น่าน 
เขต ๑” 
 

1  เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตส านึก
สาธารณะ ให้แก่
บุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 
1 
2. เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตส านึกการ
เป็นพลเมืองที่ดี ให้แก่
บุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 
1 
 3. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 
 

บุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 
1จ านวน ๙๐ คน 
ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตส านึกสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดี 
และ 
มีคุณลักษณะจิตส านึก
สาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 
๑ มีวัฒนธรรมสุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

มิย – สค.
2563 

1. การจัดกิจกรรม “จิต
อาสาพัฒนา” เนื่องใน
โอกาสวันส าคัญ จ านวน 
๒ วัน ได้แก่ 
- วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
- วันแม่แห่งชาติ 
2.การจัดกิจกรรม 
“ตลาดปันสุข ของคน
สุจริต สพป.น่าน เขต 
๑” 

 

34,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  



 
 
 
 

 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิเสธของขวัญ ของ
ก านัล สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางร้องเรียน 
และสร้างคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน 1  
ในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยการจัดท า
วิดิทัศน์ 

 - เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้
บุคลากรได้
ตระหนักและ
มีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน
การทุจริต 
 

สพป.น่าน เขต 1 
ปลอดการรับสินจ้าง 
รางวัลหรือของก านัล
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีช่องทางในการ
สื่อสารและร้องทุกข์
เพ่ือความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

พ.ค.- มิ.ย.63 1)ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
2)จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
3)ประชาสัมพันธ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่าง ๆ 
 
 
 - แต่งตั้งคณะท างาน
ในการจัดท าวิดิทัศน์ 
ประชุมคณะท างาน
เพ่ือวางแผน การ
ท างาน 
จัดท าวิดิทัศน์ ความ
ยาวไม่เกิน 5 นาที 
พร้อมเสียงประกอบ 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
เนื่องจาก
สถานะการณ์
โรคระบาค 
โควิค-19 

มีการประชุมหา
รูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

 



 
 

 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนิน
เนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ของ
สพป.น่าน เขต 1 
ให้มีการเข้าถึงและ
เป็นช่องทางการ
สื่อสาร การร้อง
ทุกข์ การเปิดเผย
ข้อมูลให้กับ
บุคคลภายนอกได้
ทราบเพ่ือความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และ 
กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online 

รองรับการ
ประเมิน ITA 
Online 

-เพ่ือให้
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและ
ภายนอก ได้
รับรู้ข่าวสาร 
และมีช่องทาง
ในการสื่อสาร
การร้องทุกข์ 
การเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์
ส านักงาน 
-เพื่อยกระดับคา่
คะแนนเฉลีย่ 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

(ITA) ปี 2563 ให้
สูงขึ้น 

ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและ
ภายนอกได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และ
มีช่องทางการร้อง
ทุกข์เพ่ือความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

พ.ค.- ส.ค.62 1) ประชุมเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความ
ตระหนักแก่ 
ข้าราชการในสังกัด
เกี่ยวกับหลักการ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ให้แก่บุคลากรใน
สังกัด 
2)แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์
ของส านักงานตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
3)ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
4)สรุปผลการ
ด าเนินงานฯ 

16,000 อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

 



 

 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินเนิน
การ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 
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จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปรามปรามการ
ทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประจ าปี 
๒๕๖3 
 

เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทาง 
ในการ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 
ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
ชาติและ 
นโยบายที่
ส าคัญ 
 

สานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ มีผล 
การประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
หรือสูงกว่า
เป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์
คอรัปชั่น 
(CPI) ของประเทศ 
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

กุมภาพันธ์ 
–มีนาคม 
2563 
(ไตรมาส
2) 

1) แต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประจ าปี๒๕๖3 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกท่ีมีผล 
ต่อการปฏิบัติราชการ 
3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประจ าปี 

      - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถม 
ศึกษาน่าน เขต ๑ 
ได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราม 
ปรามการทุจริต 
ประจ าป๒ี๕๖3 
ตามข้ันตอนที่ได้ 
ก าหนดไว้ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการป้องกัน 
การทุจริตในการ 
ปฏิบัติราชการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 

เกิดความล่าช้า
ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ฯ เนื่องจากมี
ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนใน
การ
ประสานงาน 



 

 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินเนิน
การ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริตของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจ าปี ๒๕๖3 
5) เสนอแผนไปยัง สพฐ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจัดสรร 
งบประมาณให้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันฯ 
6) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันฯเม่ือได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ 
7) ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตเป็นราย 
ไตรมาส 
8) รายงานการก ากับติดตามการ 
ดาเนินการป้องกันการทุจริตเป็น
รายไตรมาส 

    

 



 กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินเนิน
การ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    9) สรุปผลการด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ
ประจ าปี 2563 
10) ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯเพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนา 
การด าเนินงานในครั้ง 

    

 


