
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 

รอบ 6 เดือน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 รายงานผลการด าเนินการขอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล               
ในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานใน  รอบ  6  เดือนแรก  (ตุลาคม  2564  - มีนาคม  2565)  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  จึงได้รวบรวมกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ                 
ไปแล้ว อาทิ  กิจกรรมสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต  เสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริตส่งเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ปลูกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีวัฒนธรรมสุจริต  เป็นต้น  

 ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษาที่ให้ค าปรึกษาในการท ารายงานผลการด าเนินการน้ี  และขอขอบคุณ
ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  รอบ  6  เดือนแรก  (ตุลำคม  2564 – มีนำคม  2565) 

 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีศึกษำ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ  
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิตยา แตงร่ม และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
งบประมาณท่ีได้รับ  ได้รับจัดสรรจาก  สพฐ.  จ านวน  75,000  บาท 
  กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การการท างาน 
  กิจกรรม การพัฒนาเว็บไซต์ 
  กิจกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รวมใจต้านทุจริต (การ
เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร) 

1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 

ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ

หน่วยงานในสังกัดเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา 

เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึก  

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 

 



2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
   

4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  

 1. ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3          จ ำนวน   4    คน 
 2. บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3          จ ำนวน   53  คน 

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวช้ีวัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2565 

1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน 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 

1.แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถอด
ประสบการณ์
การท างาน 

ร้อยละ 85 
% ของ
บุคลากร
ภายใน
สพป.นว.3 
ร่วมกิจกรรม 
 

คน 57 50,000 
 

    
 
 
 
 

    กลุ่ม 
อ านวยการ 

2.พัฒนาเว็บไซต์ 
 

85 % ใน
การเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารของ 
สพป.นว.3 
 

คน 43 15,000          กลุ่ม 
อ านวยการ 

3.สพป.นว.3  
ร่วมใจต้าน 
ทุจริต  
(การส่งเสริม
คุณธรรมใน
องค์กร) 
 
 

ร้อยละ 85 
% บุคลากร
มีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน
การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบ 

คน 57 10000     
  

     กลุ่ม
อ านวยการ 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 
8. สถำนท่ี/พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   

 
9. ผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   มีฐานความคิดในการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



 
 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  มีกลไกและกระบวนการป้องกันการ
ทุจริต ที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
 

10. กำรติดตำมประเมินผล  
  1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  

2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  นวัตกรรมขับเคลื่อนการศึกษา  
 น าพาคุณภาพสู่สากล 
พันธกิจ :   
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน บนวิถีความเป็นไทยให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ ได้มาตรฐานสากล  
 4.การบริหารจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี คุณภาพตาม
มาตรฐานบนพื้นฐานวิถีใหม่ 
 
เป้ำประสงค์ :  
 เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวช้ีวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 :  

1.ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 %) 

2.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 %) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจรยิธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

1.แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และถอดประสบการณ์
การท างาน 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ 
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรบั
การทุจริต 

50000 

2) สร้างจิตส านึกที่ตัว
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้
ด ารงตนอย่างมี 
ศักด์ิศรีและมี
เกียรติภมู ิ

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1) พัฒนาเว็บไซต์ 1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 

15000 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏบิัติ 

2.การเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

- 

 
 
 



 
 

 
 
 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมำณ 

(บำท) 
3. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

1) สพป.นว.3  
ร่วมใจต้าน ทุจริต  
- การประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรบั
ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากร ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละของความ ส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

10000 

2) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท า
ความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 
 

ร้อยละของจ านวน 
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- 

 
  



 
 

แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏบิตัิกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำนครสวรรค์เขต 3 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงำนบูรณำกำรต่อ         
ต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  
(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การท างาน 
-  

50000 กลุ่ม
อ านวยการ 

 - ประชุมวิเคราะห์การด าเนินงาน   
 - วางแผนการด าเนินงารจากทุกกลุ่มงาน   

 - มอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ   

 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน   

 - สัมมนาผลการด าเนินงาน   

 
กำรพัฒนำเว็บไซต์  
 

15000 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 -วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   

 

ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
- จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งค าติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ให้บริการขอส านักงานเขตพื้นที่ ฯ 
 -มีช่องทางการสื่อสารข่าวประชาสมัพันธ์ที่หลากหลายผา่น
ช่องทาง Social Network เช่นFacebook Line Youtube 
- จัดท าข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
เพื่อสะดวกในการติดต่องานต่าง ๆ 

  

 -  สร้างความเข้าใจกับผู้เกีย่วข้องในการสร้างเคร่ืองมือและส่ง
ข้อมูลรายงานผล ตามตัวชี้วัด 

  

 -  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่
สาธารณะ 

  

แผนงำนบูรณำกำรต่อ         
ต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 



 
 

(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
 
 
 

ส ำนักงำนพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 3  
ร่วมใจต้ำนทุจริต  
 กิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

10000 กลุ่ม
อ านวยการ 

 - กิจกรรมหน้าเสาธง   

 -กิจกรรมเกษตรยั่งยืนตามวิถีพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ   

 -กิจกรรมท าความสะอาด รู้ตน รู้หน้าที่    
 -กิจกรรมรักส านักงานเขตพื้นที่ รักษ์สิ่งแวดล้อม     
 -กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”   

รวมท้ังสิ้น 75000 - 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ 
 

(นางสาวนิตยา  แตงร่ม ) 
ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 

(นายสุรพล  เพ็งน้อย) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

 
   


