
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินการป้องกันการทจุริต ประจ าป ี2564 

รอบ  6  เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564 
รอบ  6  เดอืน ( 1 ตลุาคม 2563 – 31 มนีาคม 2564) 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่า ง
โปร่งใสเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วย
ยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว และเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2564 โดยมีผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน

ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
 
2. เป้าหมาย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานที่ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  จ านวน  66   คน 
  
 
  



4. รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564    
    รอบ  6  เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 
1. การประกาศเจตนารมณ/์ก าหนด

นโยบาย แนวทางหรือมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กร 

- - ไตรมาสที่ 2  1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 
ด าเนินการประกาศเจตจ านงค์ในการบริหารงาน พร้อมท้ัง
ก าหนดนโยบาย แนวทางหรือมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร  เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากร
ในสังกัดถือปฏิบัต ิ
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก อยู่ระหว่างการด าเนินการการแกไ้ข และจดัท า
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายส่งเสริมคณุธรรมฯ และ
มาตรการภายใน ที่เกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กร ให้สอดคล้องกับการประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
และคู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอคู่มือการประเมิน ITA Online จาก สพฐ.) 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

2. การจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

- 
(รอรับการ

จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ.) 

- 
 
 

ไตรมาสที่ 2 1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบรุี 
นครนายก ส่งผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันท่ี  15 – 17 มีนาคม 
2564  ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิรด์ กรุงเทพมหานคร 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก จัดท าแผนปฏิบตัิการปอ้งกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

3. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต : 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ       
สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต  
ทุกวันจันทร์ 

- - ไตรมาสที่  1 - 4      ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก น าผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และ
บุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และ
กล่าวค าปฏิญาเขตสุจริต พร้อมทั้งให้โอวาทเกี่ยวกับกับการ
เป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี  มี
ระเบียบวินัย รู้หน้าท่ี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมจีิตสาธารณะ 
ในทุกวันจันทร์  ณ บริเวณหน้าเสาธง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส และปราศจากการทุจริต 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การป้องกันความเสีย่งการทุจรติ 
ประจ าปี  2564” 

รอรับการ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 

 ไตรมาสที่ 3 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยก าหนดจัดประชุมในช่วง     
ไตรมาสที่ 3 – 4  
- รอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

5. การประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน ์(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 
 

รอรับการ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 

 ไตรมาสที่ 3 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยก าหนดจัดประชุมในช่วง     
ไตรมาสที่ 3 – 4  
- รอการชี้แจง/คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
(ITA Online) จาก สพฐ. 
- รอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร   

รอรับการ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 

 ไตรมาสที่ 3 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยก าหนดจัดประชุมในช่วง     
ไตรมาสที่ 3 – 4  
- รอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

7. การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

  ไตรมาสที่ 3 - 4 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยก าหนดจัดประชุมในช่วง     
ไตรมาสที่ 3 – 4  
- รอการชี้แจง/คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
(ITA Online) จาก สพฐ. 
- รอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ฉบับเดิม) 
 ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก อยู่ระหว่างการด าเนินการการแก้ไข และ
จัดท าประกาศเจตจ านงในการบริหารงานให้สอดคล้องกับการประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอคู่มือการประเมิน ITA Online จาก สพฐ.) 
 

 
 

  
 
 



 

2. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตในการด านเนงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ฉบับเดิม) 

 ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก อยู่ระหว่างการด าเนินการการแก้ไข และ
จัดท าประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรมฯ ให้สอดคล้องกับการประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(รอคู่มือการประเมิน ITA Online จาก สพฐ.) 

 

 

  
 



 

3. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 



 

4. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต ทุกวันจันทร์ 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


