
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  

 

ค าน า 
 

  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2565 รอบ 6 เดือน จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า รายละเอียด 
 



ค าน า 
 

  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2565 รอบ 6 เดือน จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3) ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
 

 

 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง                  หน้า 
 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565           1 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์             3 
     ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 ผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน                        6 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) มีแนวทางและ
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2. แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 และจัดประชมคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ก าหนดกิจกรรมเพ่ือการบรหารความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 
  3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยใช้กรอบแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต/
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
                     7. ด าเนินการน ารายละเอียดโครงการเข้ารายงานในระบบ e MENSCR 
   8. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการโอจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมิบาลในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ก าหนด 
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  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนดทิศทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
ความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ของคนในสังคม มุ่งหวัง
ให้หน่วยงานมีการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสม มีมารฐานในการให้บริการ ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช.ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีสาระส าคัญและกรอบทิศทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
3.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกาต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  
    (พ.ศ. 2560 – 2564) 
สาระส าคัญทั้ง 5 ด้าน จะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านการ

ต่อต้านการทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้

โครงการเสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) โดยเป็นไปตาม
แนวทางการจัดท างบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 

1. สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต  
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยัง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 
2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรม  
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ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม
การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่ านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็ม
ขั้น สามารถ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมี
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

      นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

      ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์
หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ 
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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2. วัตถุประสงค์ 
                  2.1 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วม
ด้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน 
                 2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุก ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
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4. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ 

 
จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  -จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ 
  -ประกาศจ าจ านงสจุริต 
ในการบริหารงาน 
 -เข้าแถวเคารพธงชาติ  
สวดมนต์ กล่าวปฎญิญาฯ 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมยกย่องเชิดชู 
บุคลากรท าความดี 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึกสาธารณะ  

คน 53 - 
 

        กลุ่ม 
อ านวยการ 

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 
ในการป้องกันการทุจริต และ 
เสรมิสร้างค่านิยมร่วมต้าน 
ทุจริต 
-ประชุมสมัมนาเพื่อเสรมิสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมโดย  
ปปช.จังหวัด/ปฏิบตัิธรรม 

ร้อยละของบุคลากร 
ได้รับการเสรมิสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 คน 53  15,000          กลุ่ม
อ านวยการ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ 

 
จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
-ประชุมสัมมนา/จัดท าคู่มือและ 
เคสกรณีศึกษาเรื่องของการ 
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยขน์ส่วนรวม 
 

ร้อยละของบุคลากร 
ได้รับการเสรมิสร้าง 
ค่านิยมร่วมต้าน 
ทุจริต และการคดิ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยขน์ 
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

53 คน  10,000           กลุ่ม
อ านวยการ/ 

หน่วย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 

กิจกรรมสร้างจติส านึก 
บริหารงานสุจรติ โปร่งใส 
-พ มนาเว็บไชต ์
-สื่อประชาสมัพันธ์เชิง 
 สร้างสรรค ์
 -ป้ายสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
เชิงสร้างสรรค์ 

ร้อยละของบุคลากร 
ได้รับการเสรมิสร้าง 
การบริหารงาน 
สุจรติโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ 
ได ้
 

คน 53 10,000           กลุ่ม
อ านวยการ 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-ประชุมสร้างความรูค้วาม 
เข้าใจหลักเกณฑ์แนวทาง 
การประเมินฯ ปี 2565 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2565  

คะแนน 95 10,000          กลุ่ม 
อ านวยการ/ 

กลุ่ม 
ICT 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ 

 
จ านวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

-ปรับปรุงพัฒนาคู่มือการ 
 ปฏิบัติงาน 
-ปรับปรุงพัฒนาข้อมูลบน 
เว็ปไซตเ์พื่อสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ในการสร้าง 
การรับรู ้

อยู่ในระดับ AA 

กิจกรรมพัฒนาและยกระดบั
มาตรฐานการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-ประชุมสมัมนาและศึกษา 
ดูงาน 

ร้อยละของบุคลากร 
ในระดับบรหิาร  
และผูร้ับผดิชอบ 
ตัวช้ีวัดการประเมิน 

คน 20 คน 55,000          กลุ่ม 
อ านวยการ 

รวม 100,000           
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ชอืโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลางบประมาณงบประมาณงบประมาณ ความกา้วหนา้/ กลุม่ หมายเหตุ
ดําเนนิการ ทไีดรั้บ ทใีชแ้ลว้ คงเหลอื ผลการดําเนนิการ ทรัีบผดิชอบ

กจิกรรมการดาํเนนิกจิกรรมสํานกังาน
เขตพนืทกีารศกึษาสจุรติ
งบประมาณ รวม 100,000 บาท

1 กจิกรรมเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล 0 0 0 สพม.นครสวรรค์ มผีลการดําเนนิงานในกจิกรรม อํานวการ
ในสํานักงานเขตพนืทีการศกึษา เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลฯ ดังนี
   - จัดทําแผนปฏบัิตกิารป้องกัน  10 - 30   1. ดําเนนิการจัดทําแผนปฏบัิตกิารป้องกันการ ดําเนนิการแลว้
การทุจรติและประพฤตมิชิอบ เม.ย.65 ทุจรติและประพฤตมิชิอบ โดยมคํีาสังแตง่ตัง
   - ประกาศเจตจํานงสจุรติในการ ตลอดปีงบ คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏบัิตกิาร
บรหิารงาน และประกาศนโยบาย ประมาณ ป้องกันการทุจรติและพฤตมิชิอบ ปีงบประมาณ
No Gift Policy พ.ศ.2565 คําสังที 86/2565 สัง ณ วันที 19
   - เขา้แถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตลอดปี เมษายน 2565 และคณะกรรมการ จํานวน 14 คน
กล่าวปฎญิญาเขตสจุรติ งบประมาณ ร่วมประชุมจัดทําแผนปฏบัิตกิารป้องกันฯ เมอืวันที
   - กจิกรรมวันสําคัญ กจิกรรมยกย่อง   6 - 10 20 เมษายน 2565 ณ หอ้งประชมุลูกนเรศวร
เชดิชบุูคลากรทําความดี ก.ค.65 สพม.นครสวรรค์ และไดดํ้าเนนิการจัดทําแผน

ปฏบัิตกิารฯ เสร็จสนิเรยีบรอ้ย และไดนํ้าเสนอ
ผูบ้รหิารเห็นชอบ เมอืวันที 26 เม.ย.65
  2. กจิกรรมประกาศเจตจํานงสจุรติในการบรหิารงาน ดําเนนิการแลว้
ไดดํ้าเนนิการประกาศเจตจํานงสจุรติในการบรหิารงาน
และประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยแจง้
ประชาสัมพันธห์นา้เว็บไซต์
  3. กจิกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ดําเนนิการแลว้
กล่าวปฎญิญาเขตสจุรติ ผอ,กลุม่เล่าเรืองแรงบันดาลใจ
และ ผอ.สพม. รอง ผอ.สพม.กํากับตดิตามงาน

2
ที ชอืโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลางบประมาณงบประมาณงบประมาณ ความกา้วหนา้/ กลุม่ หมายเหตุ

ดําเนนิการ ทไีดรั้บ ทใีชแ้ลว้ คงเหลอื ผลการดําเนนิการ ทรัีบผดิชอบ
   4. กจิกรรมวันสําคัญ จะมกีารดําเนนิการจัดประชมุ ดําเนนิการรอบ
เพอืปลูกฝังจติสํานกึความรักชาติ ศาสตน์ กษัตรยิ์  12 เดอืน
และความภูมใิจในความเป็นไทย เพอืเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เนืองในวโรกาส
วันเฉลมิพระชนพรรษา รวมทังทํากจิกรรม 5ส
ในชว่งเดอืนกรกฎาคม 2565 ตอ่ไป

2 กจิกรรมสรา้งความตระหนักรูใ้นการ  28 - 30 15,000 0 15,000 สพม.นครสวรรค์ มกํีาหนดดําเนนิการประชมุสัมมนา อํานวการ ดําเนนิการรอบ
ป้องกันการทจุรติและเสรมิสรา้ง ม.ิย.65 ในชว่งเดอืนมถุินายน 2565 ตรวจสอบภายใน12 เดอืน
คา่นยิมร่วมตา้นทุจรติ
  - ประชมุสัมมนาเพอืสรา้งคณุธรรม
จรยิธรรมโดย ปปช.จังหวัด และ
ปฏบัิตธิรรม

3 กจิกรรมเสรมิสรา้งการคดิแยกแยะ  28 - 30 10,000 0 10,000 สพม.นครสวรรค์ มกํีาหนดดําเนนิการประชมุใน อํานวยการ ดําเนนิการรอบ
ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและ ม.ิย.-65 ชว่งเดอืนมถุินายน 2565 12 เดอืน
ผลประโยชนส์ว่นรวม
  - ประชมุสัมมนาเพือสรา้งความ
ตระหนัก

4 กจิกรรมเสรมิสรา้งดา้นความโปร่งใส 5-ต.ค. 10,000 0 10,000 สพม.นครสวรรค์ มกํีาหนดดําเนนิการประชมุในชว่ง กลุม่อํานวยการดําเนนิการรอบ
ในการปฏบัิตงิาน ส.ค.-56 เดอืนสงิหาคม 2565 กลุม่สง่เสรมิ 12 เดอืน
 - ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ การศกึษาทางไกล
 - ป้ายประชา สอืประชาสัมพันธเ์ชงิ และเทคโนโลยฯี
สรา้งสรรค์

3
ที ชอืโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลางบประมาณงบประมาณงบประมาณ ความกา้วหนา้/ กลุม่ หมายเหตุ

ดําเนนิการ ทไีดรั้บ ทใีชแ้ลว้ คงเหลอื ผลการดําเนนิการ ทรัีบผดิชอบ
5 กจิกรรมประเมนิคณุธรรมและความ มถุินายน 5610 ,000 0 10,000 สพม.นครสวรรค์ มกํีาหนดดําเนนิการประชมุในชว่ง อํานวยการ ดําเนนิการรอบ
โปร่งใสในการดําเนนิงาน เดอืนมถุินายน 2565 12 เดอืน
 -ประชมุสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
หลักเกณฑก์ารประเมนิฯ
 - ปรับปรุงกระบวนการทํางาน

6 กจิกรรมศกึษาดงูานเพอืเสรมิสรา้ง ก.ค.-56 55,000 0 55,000 สพม.นครสวรรค์ มกํีาหนดดําเนนิการประชมุในชว่ง อํานวยการ ดําเนนิการรอบ
คณุธรรมและยกระดับมาตรฐานการ เดอืนกรกฎาคม 2565 12 เดอืน
ประเมนิคณุธรรมฯ
  - อบรม ประชมุสัมมนา
 - ศกึษาดงูาน
 - สรุป ทบทวน ปรับปรุงพัฒนา

ผูร้ายงาน
        (นางมัณฑนา รอทอง)
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการพเิศษ

ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพนืทีการศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์

  1. ปัญหาอปุสรรค์ : การประชมุชแีจงเพอืขับเคลอืนหลักเกณฑแ์ละแนวทางการดําเนนิการเขตสจุรติ และการนําเสนอแผนปฏบัิตกิารป้องการการทุจรติ ของ สพฐ. ดําเนนิการในไตรมาสที
ทําใหเ้ขตพนืทมีรีะยะเวลาการดําเนนิงานคอ่นขา้งนอ้ย การดําเนนิงานขับเคลอืนกจิกรรมทวีางแผนไวต้อ้งมกีารปรับเปลยีนเพอืใหเ้ป็นไปตามปฏทินิการดําเนนิงานของ

หมายเหตุ

2. ขอ้เสนอแนะ : สพม.นครสวรค์ ตอ้งมกีารปรับเปลยีนและบรูณาการกจิกรรมบางกจิกรรมร่วมกันเพือใหส้ามารถดําเนนิการไดทั้นตามระยะเวลาที สพฐ.กําหนด

แบบรายงานผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏบิตักิารการป้องกนัการทจุรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานกังานเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษานครสวรรค์

รายงาน þ รอบ 6 เดอืนแรก (ตลุาคม 2564 - มนีาคม 2565) £ รอบ 6 เดอืนหลงั (เมษายน 2565 - กนัยายน 2565)

(นายรังสวิฒุิ พุ่มเกดิ)
รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพนืทีการศกึษามัธยมศกึษานครสวรรค์ ปฏบัิตริาชการแทน
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