รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปละปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการยกระดับการทางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ที่
1

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พัฒนาเกณฑ
เพื่อบุคลากรทุก
เชิงปริมาณ
มีนาคม–
มาตรฐานการ
ระดับมีจิตสํานึก
- ขาราชการและ
กรกฎาคม
ประเมินดาน
และพฤติกรรม
ลูกจางของสานักงาน 2562
คุณธรรมและ
ที่สามารถแยกแยะ เขตพื้นที่การศึกษา (ไตรมาส ๒– 4)
ความ โปรงใสใน ระหวาง
ประถมศึกษา
การดําเนินงาน ผลประโยชนสวนตน นครสวรรค์ เขต 3
- ประกาศ
และผลประโยชน
จํานวน 59 คน
เจตจํานง การ
สวนรวม ประพฤติ มีความตระหนัก
บริหารงานดวย ตนเปนพลเมืองดี
ในการพัฒนางานใหมี
ความซื่อสัตย
มีคุณธรรมจริยธรรม ประสิทธิภาพเปนไป
สุจริต
สูการเปนบุคคล
ตามเกณฑประเมิน
- ประกาศ
ตนแบบ
คุณธรรมและความ
นโยบาย
โปรงใส
คุณธรรมและ
ความ โปรงใสใน
การ ดําเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินการ งบประมาณ
ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
1) จัดทํารางประกาศ
เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
จํานวน 4 ภาษา
(ภาษาไทย อังกฤษ
ภาษาลาว และ
ภาษาจีน)
2) เสนอรางประกาศ
เจตจํานงฯ
ให้รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์
เขต 3 ลงนาม

-

ผลการ
สรุปผลการ
ปัญหาข้อ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
เสมอแนะ
ดําเนินการ การประกาศ
แลวเสร็จ
เจตจํานง
การบริหารงาน
ไดมีการจัดทําราง
ประกาศเจตจํานง
สุจริตในการ
บริหารงาน จํานวน
4 ภาษา ประกอบ
ดวย ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาลาว และ
ภาษาจีน
เพื่อนําเสนอ
รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์
เขต 3 พิจารณา
ลงนาม

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ
3) นําประกาศเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ทั้ง 4
ภาษา
เผยแพรทางเว็บไซต
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
4) รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
ประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหาข้อ
เสมอแนะ

ที่

กิจกรรม

2 การอบรมให
ความรูเรื่องการ
นําหลักสูตรต้าน
ทุจริตไปใช้ใน
สถานศึกษา และ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์
เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากร
ในสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 200 โรงเรียน
1 สาขา
เชิงคุณภาพ บุคลากร
ของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์
เขต 3 ปฏิบัติงานใน
หนาที่ความ รับผิดชอบ
อยางเปนธรรมโปรงใส
และมีธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

มิ.ย.- กค.62 ประชุมชี้แจงให ความรู
เรื่องการนําหลักสูตร
ต้านทุจริตไปใช้
ในสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์
เขต 3

งบประมาณ
21,000

ผลการ
ดาเนินงาน
อยู ระหวาง
ดําเนินการ

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสมอ
แนะ

ที่

กิจกรรม

3 การรณรงค
ประชาสัมพันธ
การปฏิเสธ
ของขวัญ ของ
กํานัล สรางสื่อ
ประชาสัมพันธ
ชองทาง รองเรียน
และ สรางคูมือ
ปองกัน
ผลประโยชน
ทับซอน

วัตถุประสงค์
- เพื่อ ประชาสัมพันธ
กระตุนให บุคลากร
ไดตระหนักและ
มีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริต

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สพป.นครสวรรค์
พ.ค.- มิ.ย.62
เขต 3 ปลอดการรับ
สินจาง รางวัลหรือ
ของ กํานัลจากการ
ปฏิบัติหนาที่ และ
มีชองทางในการ
สื่อสารและรองทุกข
เพื่อความโปรงใส และ
ตรวจสอบได้

ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ
2) จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ
3) ประชาสัมพันธสื่อ
ประชาสัมพันธ
ในชองทางตาง ๆ

งบประมาณ
-

ผลการ
ดาเนินงาน
อยู ระหวาง
ดําเนินการ

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
มีการประชุม
หารูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธรวมกัน

ปัญหา
ข้อเสมอ
แนะ

ที่

กิจกรรม

4 พัฒนาเว็บไซต
ของ สพป.
นครสวรรค์
เขต 3 ใหมีการ
เขาถึงและ
เปนชองทาง
การ สื่อสาร
การรอง ทุกข
การเปดเผย
ขอมูลใหกับ
บุคคลภายนอก
ไดทราบเพื่อความ
โปรงใสและ
ตรวจสอบได

วัตถุประสงค์
เพื่อให ผูรับบริการ
และ ผูมีสวนได
สวนเสียภายในและ
ภายนอก ได รับรู
ขาวสาร และมีชอง
ทาง ในการสื่อสาร
การรองทุกข
การเปดเผย ขอมูล
ผานทาง เว็บไซต
สํานักงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูรับบริการและผูมี
พ.ค.- ส.ค.62
สวนไดสวนเสีย ภายใน
และ ภายนอกไดรับรู
ขอมูลขาวสาร และ
มีชองทางการรอง ทุกข
เพื่อความ โปรงใสและ
ตรวจสอบได

ขั้นตอนการดาเนินการ

งบประมาณ

1) ประชุมเสริมสราง
10,000
ความรูความเขาใจ และ
สรางความ ตระหนักแก
ขาราชการในสังกัด
เกี่ยวกับหลักการ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปรงใส ใหแก
บุคลากรใน สังกัด
2) แตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อพัฒนาเว็บไซต ของ
สํานักงานตาม เกณฑการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปรงใส
3) ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ
4) สรุปผลการ ดําเนิน
งานฯ

ผลการ
ดาเนินงาน
อยู ระหวาง
ดําเนินการ

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสมอ
แนะ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปละปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการยกระดับการทางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ที่

กิจกรรม

5 - การศึกษาดูงาน
สพป. ที่มีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของ หนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)
เพื่อ พัฒนาเกณฑ
มาตรฐาน
การประเมินดาน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน
- เตรียมการ
เขารับการประเมิน
คุณธรรมและ ความ
โปรงใสการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนา บุคลากร
ของ สพป.
นครสวรรค์ เขต 3
ไดเห็นถึงตัวอยาง
ที่ดีในการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สุจริต
และเปน
การขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
ตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในหนวยงาน

เชิงปริมาณ ขาราชการ
และ ลูกจาง ใน สพป.
นครสวรรค์ เขต 3
มี แบบอยางในการ
ดําเนินการ
ดานคุณธรรมและ
ความโปรงใส
เชิงคุณภาพ สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
มีผลการ ประเมิน
คุณธรรม และความ
โปรงใส
ในการดําเนินงานอยู่
ในระดับสูงขึ้น ไมนอย
กวารอยละ 85

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม–
กรกฎาคม
2562
(ไตรมาส
3 – 4)

ขั้นตอนการดาเนินการ

งบประมาณ

๑) ประชุม
159,100.คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต
เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการ ดําเนินงาน
2) ประชุมเสริมสราง
ความรูความเขาใจ และ
สรางความ ตระหนักแก
ขาราชการในสังกัด
เกี่ยวกับหลักการ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปรงใส ใหแก
บุคลากรใน สังกัด
3) แตละกลุมงาน
ในสังกัดดําเนินการตาม

ผลการ
ดาเนินงาน
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

สรุปผลการ
ดาเนินงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
เกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสเพื่อชี้แจง
สรางความรูความ
เขาใจในหลักการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
รวมทั้งวิเคราะห
เกณฑประเมินเพื่อ
เตรียม ความพรอมใน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใส ของหนวย
งานภาครัฐ

ปัญหา
ข้อเสมอ
แนะ

ที่

กิจกรรม
- การประชุม
ชี้แจง ใหปฏิบัติ
ตามแนว ทางการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความ โปรงใส
- ปรับปรุงเว็บ
ไซต สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์
เขต 3 ใหเปน
ไปตามเกณฑ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ
เกณฑการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
4) ประชุมทางไกล วีดิโอ
Conference จาก สพฐ.
ในการ ชี้แจงขับเคลื่อน
การดาเนินงานตาม
เกณฑการประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปรงใส
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 3 ตามเกณฑ
การประเมิน คุณธรรม
และความโปรงใส
5) ปรับปรุงเว็บไซต
สํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
ใหเปนไปตามเกณฑ
การ ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสมอ
แนะ

ที่ กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

6) ประชุมติดตามความ
กาวหนาการ ดําเนินงาน
ตามเกณฑประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสมอ
แนะ

ที่

กิจกรรม

6 จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและ
ปรามปรามการ
ทุจริตของ
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจําป ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

งบประมาณ

เพื่อเปนกรอบ
ทิศทาง ในการ
ดําเนินการ ปองกัน
และ ปราบปราม
การทุจริต
ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายที่ สําคัญ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
มีผล การประเมิน
คุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
เปนไปตาม เปาหมาย
หรือสูงกวา เปาหมาย
เพื่อผลักดันใหดัชนี
ภาพลักษณ คอรัปชั่น
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

กุมภาพันธ –
มีนาคม
2562 (ไตร
มาส 2)

1) แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติ การปองกัน
และปรามปรามการ
ทุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประจําป
๒๕๖๒
2) วิเคราะหสภาพ
แวดลอม ภายในและ
ภายนอกที่มีผล ตอการ
ปฏิบัติราชการ
3) ประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ปองกัน
และปรามปรามการ
ทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา
ประจําป

-

ผลการ
ดาเนินงาน
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อเสมอ
แนะ
สํานักงานเขตพื้นที่
มีความ
การศึกษาประถม
เขาใจ
ศึกษานครสวรรค์
คลาด
เขต 3 ไดดําเนินการ เคลื่อน
จัดทํา แผนปฏิบัติการ ในการ
ปองกันและปราม
ประสาน
ปรามการทุจริต
งาน
ประจําป ๒๕๖๒
ตามขั้นตอนที่
ไดกําหนดไว เพื่อใช
เปนกรอบ
ในการปองกัน
การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

4) จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกัน และปราม
ปรามการทุจริตของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป
๒๕๖๒
5) เสนอแผนไปยัง
สพฐ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ใหดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ ปองกันฯ
6) ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันฯ
เมื่อไดรับ การจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ
7) ติดตามการ
ดําเนินการ ปองกันการ
ทุจริตเปนราย ไตรมาส
8) รายงานการกํากับ
ติดตามการ ดําเนินการ
ปองกันการทุจริต
เปนรายไตรมาส

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อ
เสมอ
แนะ

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ

9 ) สรุปผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันฯ
ประจําป2562
10 ) ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปอง
กันฯ เพื่อ นําไปปรับปรุง
และพัฒนา
การดําเนินงานในครั้งนี้

งบประมาณ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา
ข้อ
เสมอ
แนะ

