
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 

มิถุนำยน 2564 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจ าปี 2564 

(1) มาตรการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

- ให้ทุกกลุ่มหน่วยงำนร่วมมือ
กันปฏิบัติตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน และมำตรกำร
ควบคุมและป้องกันกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน บุคลำกร
ต้องไม่เรียกร้อง จัดหำ หรือรับ
สินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง 

- จัดท ำนโยบำยกำรป้องกันกำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ทุกกลุ่มหน่วยงำน ส้ินปีงบประมำณ 2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร* 
http://www.esbuy.net/ 

_files_school/00001033/ 
document/00001033_0 
_20210628-210302.pdf 

 

 
(2) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
- เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ ศธจ.น่ำน 

-น ำข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ต่ำงๆ ข้ึน เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ 

กลุ่มอ ำนวยกำร ส้ินปีงบประมำณ 2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร* 
http://www.ed-
step.com/web2560/ 
 

- กำรเผยแพร่ข้อกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

จัดท ำรวบรวมข้อกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

กลุ่มอ ำนวยกำร ส้ินปีงบประมำณ 2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร* 
http://peonan.go.th/download-
document 

http://www.esbuy.net/%0b_files_school/00001033/%0bdocument/00001033_0%0b_20210628-210302.pdf
http://www.esbuy.net/%0b_files_school/00001033/%0bdocument/00001033_0%0b_20210628-210302.pdf
http://www.esbuy.net/%0b_files_school/00001033/%0bdocument/00001033_0%0b_20210628-210302.pdf
http://www.esbuy.net/%0b_files_school/00001033/%0bdocument/00001033_0%0b_20210628-210302.pdf
http://www.ed-step.com/web2560/
http://www.ed-step.com/web2560/
http://peonan.go.th/download-document
http://peonan.go.th/download-document


(3) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
 
- ให้ทุกกลุ่มหน่วยงำนร่วมมือกันปฏิบัติตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน  

 
จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน
ของแต่ละกลุ่มงำน 

 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
ส้ินปีงบประมำณ 2564 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
http://peonan.go.th/data_14822 
 
 

-ให้งำนวินัยและนิติกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน 

เผยแพร่ช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียน 
ผ่ำนเว็บไซต์ ศธจ. น่ำน 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

ส้ินปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
http://peonan.go.th/ ** 
 
http://www.esbuy.net/_files_school/00
001033/document/00001033_0_20210

617-173814.pdff *** 
 
 

-ให้บุคลำกรในส ำนักงำนร่วมมือกนัสอดส่อง และแจ้ง หำกพบ
เรื่องกำรทุจริตในส ำนักงำน 

รณรงค์ให้บุคลำกรใน
ส ำนักงำนร่วมมือกัน
สอดส่อง และแจ้ง หำก
พบเรื่องกำรทุจริตใน
ส ำนักงำน 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

ส้ินปีงบประมำณ 2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร* 

 

 

 

 

http://peonan.go.th/data_14822
http://www.esbuy.net/_files_school/00001033/document/00001033_0_20210617-173814.pdf
http://www.esbuy.net/_files_school/00001033/document/00001033_0_20210617-173814.pdf
http://www.esbuy.net/_files_school/00001033/document/00001033_0_20210617-173814.pdf
http://www.esbuy.net/_files_school/00001033/document/00001033_0_20210617-173814.pdf


(4) มาตรการป้องกันการทุจริต 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
-ให้ทุกกลุ่มหน่วยงำนร่วมมือ
กันปฏิบัติตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน และนโยบำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

จัดท ำนโยบำยกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

ทุกกลุ่มหน่วยงำน ส้ินปีงบประมำณ 2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร* 
 

-ส่งเสริมให้ไม่รับ ไม่ให้ ไม่เรียก
ส่ิงของเพื่อจูงในกำรปฏิบัติงำน 

จัดท ำนโยบำยกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

ทุกกลุ่มหน่วยงำน ส้ินปีงบประมำณ 2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร* 

- ในกำรสอบคัดเลือก/
สอบแข่งขันทุกกรณีทุก
ต ำแหน่ง จัดท ำมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริต ให้
ข้ำรำชกำรใน ศธจ.น่ำน และ
ทุก สพท.ในจังหวัดน่ำน วำงตัว
เป็นกลำง สอดส่องป้องกันกำร
ทุจริตในกำรคัดเลือก 

จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 
ติดหน้ำส ำนักงำน และมี
ประกำศคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน เรื่อง
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใน
กำรคัดเลือกบุคคล/สอบแข่งขัน
เผยแพร่บนเวปไซต์ส ำนักงำน 
และทุกช่องทำงกำรติดต่อ
ประชำสัมพันธ์ในจังหวัด 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส้ินปีงบประมำณ 2564 http://www.peonan.go.th/news-
detail_2251_42290 

 

 

 

 



(5) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
-ให้ทุกกลุ่มหน่วยงำนร่วมมือกนัปฏิบัติ
ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน และกฎหมำย 
ระเบียบแบบแผนรำชกำร 

จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน
ของแต่ละกลุ่มงำน 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

ส้ินปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
http://peonan.go.th/data_14822 
 

-จัดให้มีกำรทบทวนกฎหมำย ระเบียบ 
ในส่วนของกำรใช้ดุลพินิจ และก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติ 

จัดท ำนโยบำยกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

ทุกกลุ่ม
หน่วยงำน 

ส้ินปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
http://www.esbuy.net/ 

_files_school/00001033/ 
document/00001033_0 
_20210628-210302.pdf 

-จัดให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำมำรถ
น ำมำตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจได้ 

จัดท ำนโยบำยกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

ทุกกลุ่ม
หน่วยงำน 

ส้ินปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
http://www.esbuy.net/ 

_files_school/00001033/ 
document/00001033_0 
_20210628-210302.pdf 

 
 

 

 

 

http://peonan.go.th/data_14822
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http://www.esbuy.net/%0b_files_school/00001033/%0bdocument/00001033_0%0b_20210628-210302.pdf
http://www.esbuy.net/%0b_files_school/00001033/%0bdocument/00001033_0%0b_20210628-210302.pdf
http://www.esbuy.net/%0b_files_school/00001033/%0bdocument/00001033_0%0b_20210628-210302.pdf


(6) เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
- เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของศูนย์
ปฏิบัติกำร ต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

- แต่งต้ังคณะกรรมกำร ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
และผู้จัดท ำข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ พร้อมก ำหนด
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
-  ด ำเนินกำรจัดประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ กำรจัดท ำข้อมูลเพื่อตอบตัวช้ีวัดในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พร้อม
ก ำหนดปฏิทินในกำรด ำเนินงำนให้ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดน ำเข้ำข้อมูลยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน ให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบ 
- ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลตำมแบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและควำมโปร่งใส 
(OIT) ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงศึกษำธิกำร ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

ทุกกลุ่มหน่วยงำน ภำยในวันท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
http://peonan.go.th/data_13610 
 

http://peonan.go.th/data_13610


(7) จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
- จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและ       
ธรรมำภิบำลในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมำณจำกศูนย์ 
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

- แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมฯ 
- เมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก        
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำม
โครงกำร และรำยงำนผล สรุปผลโครงกำรเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ และกระทรวงศึกษำธิกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส้ินปีงบประมำณ 
2564 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร* 
 

 

หมำยเหตุ *อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เนื่องจำกยังไม่ส้ินปีงบประมำณ ยังอยู่ระหว่ำงปฏิบัติงำน จึงอำจจะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มขึ้น 

  **เป็นอักษรแบบวิ่ง บนหน้ำเว็บไซต์ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  

  ***บนหน้ำเวปไซต์ ตรงแบนเนอร์ “ช่องทำงรับเรือ่งร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

   


