รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการป้องกันการทุจริต
ไตรมาส 2-3 (มกราคม - พฤษภาคม 2563)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินเนิน
การ
1. พัฒนาเกณฑ์
เพื่อบุคลากรทุก
เชิงปริมาณ
มีนาคม–
มาตรฐานการ
ระดับมีจิตสานึกและ - ข้าราชการและ
กรกฎาคม
ประเมินด้าน
พฤติกรรมที่สามารถ ลูกจ้างของสานักงาน 2563
คุณธรรมและความ แยกแยะระหว่าง
เขตพื้นที่การศึกษา (ไตรมาส
โปร่งใสในการ
ผลประโยชน์ส่วนตน ประถมศึกษาน่าน
๒– 4)
ดาเนินงาน
และผลประโยชน์
เขต๑ จานวน 86
- ประกาศเจตจานง ส่วนรวม ประพฤติ คน มีความตระหนัก
การบริหารงานด้วย ตนเป็นพลเมืองดี มี ในการพัฒนางานให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมสู่ ประสิทธิภาพเป็นไป
- ประกาศนโยบาย การเป็นบุคคล
ตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความ ต้นแบบ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
โปร่งใส
ดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินการ
ประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
1) จัดทาร่างประกาศ
เจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต ๑ จานวน 3 ภาษา
(ภาษาไทยและ อังกฤษ
ภาษาลาว)
2) เสนอร่างประกาศ
เจตจานงฯให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯลงนาม

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

-

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา
ข้อเสนอ
แนะ
การประกาศเจตจานง
การบริหารงาน
ได้มีการจัดทาร่าง
ประกาศเจตจานง
สุจริตในการ
บริหารงาน จานวน
3 ภาษา ประกอบด้วย
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภาษา
ลาว เพื่อนาเสนอ
ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาน่าน
เขต ๑พิจารณาลง
นาม

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินเนิน
การ

ขั้นตอนการดาเนินการ
3) นาประกาศเจตจานง
สุจริตในการบริหารงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต ๑ทั้ง 3 ภาษา
เผยแพร่ทางเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต ๑
4) ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต๑ประกาศ
เจตจานงสุจริตในการ
บริหารงาน

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา
ข้อเสนอ
แนะ

กิจกรรม
2 กิจกรรมสร้าง
ความตระหนัก
รู้ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต
.เกี่ยวกับด้าน
การเงินและ
บัญชีพัสดุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1)เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1
2)เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และ
สร้างความตระหนักรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ทางด้าน
การเงินการบัญชีและการพัสดุ
3)เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและลดความ
ผิดพลาดบกพร่อง มิให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ

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

ระยะเวลา
ดาเนินเนิน
การ
มิย.-กย.63

ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบประมา ผลการ
ณ
ดาเนินงาน

1.ประชุมวางแผน 60,000
เตรียมการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
2. จัดทาหลักสูตร
คู่มือเอกสาร
ประกอบการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เอกสารฝึกปฏิบัติ
3.อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงิน
การบัญชี
รุ่นที่ 1จานวน 2
วัน
ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านพัสดุ
รุ่นที่ 2 จานวน 2
วัน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
เนื่องจาก
สถานะการณ์
โรคระบาค โค
วิค-19

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม
3 กิจกรรมน้อมนา
พระราชปณิธาน
จิตอาสา เพื่อสร้าง
จิตสานึก
สาธารณะ ปลูกฝัง
สานึกการเป็น
พลเมืองที่ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตสานึก
สาธารณะ ให้แก่
บุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต
1
2. เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตสานึกการ
กิจกรรม “ตลาด เป็นพลเมืองที่ดี ให้แก่
ปันสุข ของคน
บุคลากรในสานักงาน
สุจริต สพป.น่าน เขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๑”
ประถมศึกษาน่าน เขต
1
3. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1

เป้าหมาย
บุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต
1จานวน ๙๐ คน
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตสานึกสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดี
และ
มีคุณลักษณะจิตสานึก
สาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต
๑ มีวัฒนธรรมสุจริตใน
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนินการ งบประมา
ดาเนินเนิน
ณ
การ
มิย – สค. 1. การจัดกิจกรรม “จิต 34,000
2563 อาสาพัฒนา” เนื่องใน
โอกาสวันสาคัญ จานวน
๒ วัน ได้แก่
- วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
- วันแม่แห่งชาติ
2.การจัดกิจกรรม
“ตลาดปันสุข ของคน
สุจริต สพป.น่าน เขต
๑”

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม
4 การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิเสธของขวัญ ของ
กานัล สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางร้องเรียน
และสร้างคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน 1
ในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยการจัดทา
วิดิทัศน์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้
บุคลากรได้
ตระหนักและ
มีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน
การทุจริต

สพป.น่าน เขต 1
ปลอดการรับสินจ้าง
รางวัลหรือของกานัล
จากการปฏิบัติหน้าที่
และมีช่องทางในการ
สื่อสารและร้องทุกข์
เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

ระยะเวลา
ขั้นตอนการ
ดาเนินเนินการ ดาเนินการ
พ.ค.- มิ.ย.63 1)ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์
2)จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
3)ประชาสัมพันธ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่าง ๆ

งบประมาณ ผลการ
ดาเนินงาน
20,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
เนื่องจาก
สถานะการณ์
โรคระบาค
โควิค-19

- แต่งตั้งคณะทางาน 20,000
ในการจัดทาวิดิทัศน์
ประชุมคณะทางาน
เพื่อวางแผน การ
ทางาน
จัดทาวิดิทัศน์ ความ
ยาวไม่เกิน 5 นาที
พร้อมเสียงประกอบ

สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
มีการประชุมหา
รูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

กิจกรรม
5 พัฒนาเว็บไซต์ของ
สพป.น่าน เขต 1
ให้มีการเข้าถึงและ
เป็นช่องทางการ
สื่อสาร การร้อง
ทุกข์ การเปิดเผย
ข้อมูลให้กับ
บุคคลภายนอกได้
ทราบเพื่อความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อให้
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและ
ภายนอก ได้
รับรู้ข่าวสาร
และมีช่องทาง
ในการสื่อสาร
การร้องทุกข์
การเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์
สานักงาน

ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและ
ภายนอกได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และ
มีช่องทางการร้อง
ทุกข์เพื่อความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online -เพื่อยกระดับค่า
คะแนนเฉลีย่
รองรับการ
การประเมิน ITA
ประเมิน ITA
ของสานักงานเขต
Online
พื้นที่การศึกษา
(ITA) ปี 2563 ให้

สูงขึ้น

ระยะเวลาดาเนิน
เนินการ
พ.ค.- ส.ค.62

ขั้นตอนการ
งบประมาณ ผลการ
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1) ประชุมเสริมสร้าง 16,000 อยู่
ความรู้ความเข้าใจ
ระหว่าง
และสร้างความ
ดาเนินการ
ตระหนักแก่
ข้าราชการในสังกัด
เกี่ยวกับหลักการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ให้แก่บุคลากรใน
สังกัด
2)แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
ของสานักงานตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
3)ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ
4)สรุปผลการ
ดาเนินงานฯ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินเนิน
การ
6 จัดทาแผนปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบ สานักงานเขตพื้นที่ กุมภาพันธ์
การป้องกันและ
ทิศทาง
การศึกษา
–มีนาคม
ปรามปรามการ
ในการ
ประถมศึกษาน่าน 2563
ทุจริตของ
ดาเนินการ
เขต ๑ มีผล
(ไตรมาส
สานักงานเขตพื้นที่ ป้องกันและ การประเมิน
2)
การศึกษาประจาปี ปราบปราม
คุณธรรม
๒๕๖3
การทุจริต
และความโปร่งใส
ที่สอดคล้อง ในการดาเนินงาน
กับยุทธศาสตร์ เป็นไปตาม
ชาติและ
เป้าหมาย
นโยบายที่
หรือสูงกว่า
สาคัญ
เป้าหมาย
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์
คอรัปชั่น
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

ขั้นตอนการดาเนินการ
1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจาปี๒๕๖3
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่มีผล
ต่อการปฏิบัติราชการ
3) ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจาปี

งบประมาณ

ผลการ
สรุปผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ

-

ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่
แล้วเสร็จ การศึกษาประถม
ศึกษาน่าน เขต ๑
ได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราม
ปรามการทุจริต
ประจาปี๒๕๖3
ตามขั้นตอนที่ได้
กาหนดไว้
เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการป้องกัน
การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1

เกิดความล่าช้า
ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ฯ เนื่องจากมี
ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนใน
การ
ประสานงาน

กิจกรรม
6

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนินการ
งบประมาณ
ดาเนินเนิน
การ
4) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริตของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี ๒๕๖3
5) เสนอแผนไปยัง สพฐ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจัดสรร
งบประมาณให้ดาเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันฯ
6) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันฯเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ
7) ติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริตเป็นราย
ไตรมาส
8) รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริตเป็น
รายไตรมาส

ผลการ
สรุปผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม
6

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนินการ
งบประมาณ
ดาเนินเนิน
การ
9) สรุปผลการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ
ประจาปี 2563
10) ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯเพื่อ
นาไปปรับปรุงและพัฒนา
การดาเนินงานในครั้ง

ผลการ
สรุปผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ

