
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป�องกันการทุจริต 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน�าน เขต 1 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 

โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน�าน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

1. การนิเทศ ติดตาม 

การขับเคลื ่อนการ

ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก ร รม

โครงการโรงเร ียน

สุจริต 

เพื่อนิเทศ ติดตามการ

ขับเคลื่อนหลักสูตรต�าน

ทุจริตศึกษาสู�การจดัการ

เรียนรู�ในสถานศึกษาและ

การดำเนินงานตาม

โครงการโงเรียนสุจรติ 

โรงเรียนในสังกัดสพป.

น�าน เขต1 

ก.ค.-ส.ค. นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด

ในการนำหลักสูตรต�านทุจรติ

ศึกษาสู�การจดัการเรียนรู�ใน

ห�องเรียน 

21,000.00 ดำเนนิ 

การแล�ว 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 

2. ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก

โ ร ง เ ร ี ยนท ี ่ ม ี ว ิ ธี

ปฏิบัติที่ดีในการนำ

หลักสูตรต�านสุจริต

ศึกษาสู �การจัดการ

เรียนรู �และส�งเสริม

ให�เกิดความเข�มแข็ง

เป�นแบบอย�างได� 

เพื่อส�งเสริมให�โรงเรียนที่

มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำ

หลักสตูรต�านทุจริตศึกษา

สู�การจดัการเรยีนรู�มี

ความเข�มแข็งและเป�น

แบบอย�างได� 

โรงเรียนในสังกัดสพป.

น�าน เขต 1 กลุ�ม

โรงเรียนละ 1 โรงเรียน 

รวม 17 โรงเรียน 

ก.ค.-ส.ค. 1.แต�งตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกโรงเรยีนที่มีวิธีปฏิบตัิ

ที่ดีในการนำหลักสูตรต�าน

ทุจริตศึกษาสู�การจดัการ

เรียนรู�ในสถานศึกษา 

2.นิเทศติดตามโรงเรียนใน

สังกัดในการนำหลักสตูรต�าน

ทุจริตศึกษาสู�การจดัการ

เรียนรู�ในห�องเรียน 

3.ประกาศผลการคัดเลือก 

13,600.00 ดำเนิน 

การแล�ว 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

3. ก า ร แลก เปล ี ่ ย น

เรียนรู �โรงเรียนที ่มี

วิธีปฏิบัติที่ดีในการ

นำหล ักส ู ตรต � าน

ทุจร ิตศ ึกษาสู �การ

จัดการเร ียนรู �และ

ดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการเสริมสร�าง

คุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลใน

ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 

(โรงเรียนสุจริต) 

เพื่อให�ผู�บริหาร

สถานศึกษาหรือครู

ผู�รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนสุจริตในสังกัด

สพป.น�านเขต1 มีความ

เข�าใจในการนำหลักสูตร

ต�านทุจริตศึกษาสูการ

จัดการเรียนรู�ใน

สถานศึกษา 

ผู�บริหารหรือครู

ผู�รับผิดชอบ จำนวน 

100 คน 

19-20 

กรกฎาคม 

2564 

 12,660.00 ดำเนิน 

การแล�ว 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 

4. ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

แลกเปลี ่ยนเรียนรู�

โ ร ง เ ร ี ยนท ี ่ ม ี ว ิ ธี

ปฏ ิบ ัต ิท ี ่ด ี ในการ

ดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการเสริมสร�าง

คุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลใน

ส ถ า น ศ ึ ก ษ า

1.เพื่อให�ผู�บริหาร

สถานศึกษาหรือครู

ผู�รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนสุจริตในสังกัด

สพป.น�านเขต1 มีความ

เข�าใจในการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

ผู�บริหารหรือครู

ผู�รับผิดชอบโครงการ 

จำนวน 100 คน 

19-20 

กรกฎาคม 

2564 

 10,200.00 ดำเนิน  

การแล�ว 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

( โรง เร ียนส ุจร ิ ต ) 

กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพเครือข�าย

ผู�นำเยาวชน ไม�ทน

ต�อการสุจริต ไม�ทน

ต�อการทุจริต และ

เ ย า ว ช น ต � น ก ล� า

สุจริต 

2.เพื่อให�ผู�สมัครเข�า

ประกวดBest Practice 

มีความรู�และเข�าใจใน

การดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการโรงเรยีนสุจริต

และสามารถดำเนิน

กิจกรรมที่เข�มแข็งและ

เป�นแบบอย�างได� 

5. สนับสนุน ส�งเสริม

การดำเนินโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

เพื่อส�งเสริมให�โรงเรียนที่

มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการ

ดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการโรงเรยีนสุจริตมี

ความเข�มแข็งและเป�น

แบบอย�างได� 

โรงเรียนในสังกัด สพป.

น�าน เขต 1 จำนวน 15 

โรงเรียน 

ส.ค. 64 1.แต�งตั้งคณะกรรมการตดัสิน

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธี

ปฏิบัติที่ดีในการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการโรงเรียน

สุจรติ 

2.การประกวด นำเสนอ

ผลงานโรงเรียนทีม่ีวิธีปฏิบัติที่

ในการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการโรงเรยีนสุจริต 5 

กิจกรรม ดังน้ี 

2.1 กิจกรรมถอดบทเรยีน 

Best Practice สำหรับ

ผู�บริหาร 

24,500.00 อยู�

ระหว�าง

การ

ดำเนิน 

การ 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

2.2 กิจกรรมถอดบทเรยีน 

Best Practice สำหรับคร ู

2.3 กิจกรรม Best Practice 

โรงเรียน (1 โรงเรียน 1 

นวัตกรรม ต�อต�านการทุจริต) 

2.4สื่อสร�างสรรค� สร�าง

ค�านิยมซื่อสตัย�สุจรติให�สังคม 

(สื่อป�องกันการทุจริต) 

2.5 กิจกรรมบริษัทสร�างการสู�

วิถีพอเพียง(บริษัทสร�างการดี 

4.0) 

3. ประกาศผลการตัดสิน 

 

6. จัดสรรงบประมาณ

เพื่อพัฒนากิจกรรม

สร�างสำนึกพลเมือง 

(Project Citizen) 

เพื่อส�งเสริม สนับสนุน

การดำเนินงานกิจกรรม

สร�างสำนึกพลเมือง 

(Project Citizen) 

โรงเรียนต�นแบบ 

จำนวน 1 โรงเรยีน 

(โรงเรียนบ�านนำ้ครก

ใหม�) 

ก.ค.-ส.ค. 

64 

จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 

จำนวน 3,000 บาท 

 

 

 

3,000.00 ดำเนิน    

การแล�ว 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

7. กิจกรรมจิตอาสา 1. เพื่อเสรมิสร�าง

คุณลักษณะ

จิตสำนึกสาธารณะ

ให�แก�บุคลากรใน

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาน�าน 

เขต 1 

2. เพื่อส�งเสริมและ

ปลูกฝ�งจิตสำนึกการ

เป�นพลเมืองที่ดี 

ให�แก�บุคลากรใน

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาน�าน 

เขต 1 

3. เพื่อส�งเสริม

สนับสนุนการสร�าง

วัฒนธรรมสจุริตใน

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

1. บุคลากรใน

สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาน�าน 

เขต 1 จำนวน 95 

คน ได�รับการ

พัฒนาเพื่อ

เสรมิสร�าง

คุณลักษณะ

จิตสำนึก

สาธารณะและการ

เป�นพลเมืองที่ดี 

และมีคณุลักษณะ

จิตสำนึกพลเมือง

ที่ด ี

2. สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาน�าน 

เขต 1 มี

วัฒนธรรมสจุริต

ในการปฏิบัติงาน 

มิ.ย. - ส.ค. 

2564 

จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่อง

ในวันสำคัญ ได�แก� วันเฉลมิพร

ชนมพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยุ�หัว รัชการลที่ 10 ,วัน

แม�แห�งชาติ 

2,000.00 ดำเนิน 

การแล�ว 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

ประถมศึกษาน�าน 

เขต 1 

 

8. การประช ุมช ี ้แจง
และพัฒนาเครื่องมือ
การประ เม ิน  ITA 

Online 

เพื่อเป�นกรอบทิศทางใน

การดำเนินการป�องกัน

และปราบปรามการ

ทุจริตที่สอดคล�องกับ

ตัวชี้วัดการประเมิน สร�าง

ความตระหนักรู� ร�วมกัน 

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

น�าน เขต 1 มีผลการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร�งใสในการ

ดำเนินงานเป�นไปตาม

เป�าหมาย หรือสูงกว�า

เป�าหมาย 

พ.ค. - มิ.ย. 

2564 

1. แต�งตั้งคณะกรรมการ

วิเคราะห�ผลการประเมิน 

ประจำป�งบประมาณ 

2563 

2. จัดประชุมสร�างความ

เข�าใจในการดำเนินการ

ให�มีผลคะแนนเป�นไป

ตามเป�าหมาย หรือสูง

กว�าเป�าหมาย 

 

9,600.00 ดำเนินก

ารแล�ว 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

เกิดความล�าช�า

เนื่องจาก

สถานการณ�โค

วิด 19 ระบาด 

9. กิจกรรมการอบรม
สรางความตระหนัก
ในการปองกันการ
ทุจร ิตดานการเงิน
ก า ร บ ั ญ ช ี ใ น
สถานศึกษา 

1) เพื่อเสรมิสร�างความ

โปร�งใสเป�นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาน�าน 

เขต 1 

1)ผู�ที่ได�รับการแต�งตั้ง

ให�ปฏิบัติหน�าที่

ทางด�านการเงินการ

บัญช ีของสถานศึกษา

ต�นแบบทางด�าน

การเงินการบญัชีใน

สังกัด จำนวน 50 แห�ง  

อบรมรุ�นที่ 1 จำนวน           

2วัน  

พ.ค. - ส.ค. 

2564 

1. ประชุมเจ�าหน�าที่หน�วย

ตรวจสอบภายในเพื่อ

วางแผนเตรยีมการ

ดำเนินงานจัดทำ

หลักสตูร คู�มือการใช�งาน

ระบบเอกสารฝ�กปฏิบตัิ  

เอกสารประกอบการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

50,000.00 ระหว�าง

ดำเนิน  

การ 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

2) เพื่อส�งเสริมองค�

ความรู�และสร�าง

ความตระหนักรู�ใน

การปฏิบัติงาน ใน

หน�าที่ทางด�าน

การเงินการบญัชีใน

สถานศึกษา    

3) เพื่อป�องกันการ

ทุจริตและประพฤติ

มิชอบและลดความ

ผิดพลาดบกพร�อง

ในการปฏิบัติงาน 

โดยนำระบบ

โปรแกรมบัญชีใน

สถานศึกษามาใช�ใน

การปฏิบัติงาน   

2)ผู�ที่ได�รับการแต�งตั้ง

ให�ปฏิบัติหน�าที่

ทางด�านการเงินการ

บัญชีในสถานศึกษาใน

สังกัด  จำนวน 50 แห�ง  

อบรมรุ�นที่ 2  จำนวน 

2 วัน   

2. ประชุมคณะทำงาน และ

เจ�าหน�าที่ฝ�ายอำนวยการ 

เตรียมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการและ

มอบหมายหน�าทีต่าม

คำสั่งฯ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ  รุ�น

ที ่1 สถานศึกษาต�นแบบ

ทางการเงินการบัญชี

จำนวน 50 แห�งๆละ 1 

คน เพื่อลงระบบ

โปรแกรมบัญชีใหม� 

ระบบ(Fin_Nan1)ลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร� 

ระบบ Onlineและ

บันทึกรายการทาง

การเงินและบัญชีของ

ป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

4. ประมวลผลการ

ดำเนินงาน รุ�นที ่1สรุป

และรายงานผลการลง



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

ระบบโปรแกรมบัญชีทุก

ระบบ และการรายงาน

ผลของระบบโปรแกรม

ใหม� เปรียบเทียบกับ

ระบบโปรแกรมเดมิ   

รายงานป�ญหาอุปสรรค/

ข�อเสนอแนะ 

สถานศึกษาต�นแบบทาง

การเงินการบญัช ีจำนวน 

50 แห�งๆละ 1 คน 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ  รุ�น

ที ่2 สถานศึกษาในสังกัด 

จำนวน 50 แห�งๆละ 1 

คน เพื่อลงระบบ

โปรแกรมบัญชีใหม� 

ระบบ(Fin_Nan1)ลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร� 

ระบบ Online และ

บันทึกรายการทาง

การเงินและบัญชีของ

ป�งบประมาณ พ.ศ.2564  



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

6. ประมวลผลการ

ดำเนินงาน รุ�นที ่2 

7. สรุปและรายงานผลการ

ลงระบบโปรแกรมบัญชี

ทุกระบบ และการ

รายงานผลของระบบ

โปรแกรมใหม� 

เปรียบเทยีบกับระบบ

โปรแกรมเดมิ   รายงาน

ป�ญหาอุปสรรค/

ข�อเสนอแนะ 

สถานศึกษาต�นแบบทาง

การเงินการบญัช ีจำนวน 

50 แห�งๆละ 1 คน 

8. สรุปรายงานผลการ

ดำเนินงานตามโครงการ 

เพื่อจัดทำ

เอกสารรายงานผล 

สังเคราะห�ผลเพื่อ

พฒันาการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในและ



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

รายงานผลตามกิจกรรม/

โครงการ 

 

10. การอบรมพ ัฒนา

บุคลากรสู�เขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต  

1. เพื่อปลูกฝ�งให�

นักเรียน ครู 

ผู�บริหาร และ

บุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน มี

พฤติกรรมร�วมต�าน

การทุจริตในวงกว�าง 

ทั้งในระดับ

สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และ

ชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรร

มาภิบาลในการ

บริหารการจัดการ

ของสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด 

1. ร�อยละ 65 (85 

คะแนนขึ้นไป) 

ของสถานศึกษา

และสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาที่

ผ�านเกณฑ�การ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร�งใส

ในการดำเนินงาน 

(ITA Online)  

2. ร�อยละ 48 ของ

ประชาชนที่มี

วัฒนธรรม 

ค�านิยมสจุริต มี

ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการ

ต�อต�านการทุจริต 

ส.ค. - ก.ย. 

2564 

1. แต�งตั้งคณะกรรมการเพื่อ

วางแผนการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

2. จัดทำหลักสตูรคู�มือเอกงาร

ประกอบการอบรม เอกสาร

ฝ�กปฏิบัต ิ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ สร�าง

ความตระหนัก ปลูกฝ�ง

พฤติกรรมร�วมต�านทุจริต  

4. สรุปผลการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

84,900.00 ระหว�าง

ดำเนิน 

การ 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

เนื่องจาก

สถานการณ�โค

วิด 19 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

3. เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมป�องกัน

และยับยั้งการทุจรติ

เชิงรุกสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด

ให�เข�มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 

และประพฤติมิ

ชอบ 

11. กิจกรรม 5 ส 1. เพื่อสร�างสื่อ

ประชาสมัพันธ� 

กระตุ�นให�บุคลากร

ในสำนักงานได�

เข�าใจแนวทางการ

ปฏิบัติได�อย�างง�าย 

และเสรมิสร�าง

ลักษณะนสิัยที่ด ี

2. บุคลากรใน

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาน�าน 

เขต 1เรียนรู�จักการ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

น�าน เขต 1 ได�รบัการ

ปรับปรุงพัฒนาให�ดีขึ้น 

มีความเป�นระเบยีบ 

ต.ค. 2563 - 

ก.ย. 2564 

1. แต�งตั้งคณะกรรมกิจกรรม 

5 ส. 

2.ประชุมการดำเนินกิจกรรม 

5ส. 

3.ปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรม 

5ส. 

4.ประชาสัมพันธ�กิจกรรม 5ส 

5.จัดกิจกรรมวันทำความ

สะอาดใหญ� 

6.ตรวจและประเมินผลโซน

พื้นท่ี 

7.สรุปรายงานผล 

3,500.00 ระหว�าง

ดำเนิน 

การ 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 

 



สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค� เป�าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ

ดำเนิน

งาน 

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน 

ป�ญหา

ข�อเสนอแนะ 

ทำงานเป�นทีม ใน

การวางแผน การลง

มือปฏิบัต ิ

8.แจ�งผลกิจกรรมและ

แนวทาง ข�อเสนอแนะ 

12. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน 

เพื่อเป�นกรอบในการ

ดำเนินการโครงการ

คุณธรรม จรยิธรรมและ

ธรรมาภิบาล ใน

สถานศึกษาและ

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจำป�

งบประมาณ 2565 

เพื่อรวบรวมข�อมลูใน

การดำเนินงานของ

โครงการ ประจำป�

งบประมาณ 2564 

ก.ย. 2564 1. แต�งตั้งคณะทำงานเพ่ือ

รวบรวมข�อมลู วิเคราะห�ผล

การดำเนินการในช�วงป� 

2. จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงาน  

3.เผยแพร�รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

5,040.00 ระหว�าง

ดำเนิน 

การ 

อยู�

ระหว�าง

จัดทำ 
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. 
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