
 
 
 

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

------------------------------- 
 

   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ตระหนักในควำมส ำคัญของกำร
เตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนต่ืนตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวำงรำกฐำนกำรปลูกจิตส ำนึก 
ซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อปลูกฝังให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมี
พฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง ท้ังในระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและชุมชน  ยกระดับธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และพัฒนำนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งกำร
ทุจริตเชิงรุกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยให้กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน อีกท้ังมีกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ใน
กำรนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จึงขอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก 
(ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564) ดังนี้  
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล             
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

150,000.- 
 

- - การประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
แจ้งบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
รับทราบและถือปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ัวประเทศ 
- เนื่องสถานการณ์COVID-19 จึงยังไม ่
สามารถด าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมได้ 

นางวิไล  เรียนทัพ 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

2 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝัง
จิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดีมี
วัฒนธรรมสุจริต 

20,000.- - - เนื่องสถานการณ์ COVID-19  
จึงยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 

นางวิไล  เรียนทัพ 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพี่อบริหารความเส่ียงของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

5,000.-  - แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 

นางวิไล  เรียนทัพ 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 



2 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประจ าปี 2564 

สพป.นครปฐม เขต 1 ตามค าส่ังท่ี 
79/2564 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2564 
- ประชุมคณะท างานฯ ในวันท่ี 24 
มีนาคม 2564 ต่อจากการประชุมทีม
บริหารในรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.  
เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดกิจกรรมท่ี
จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
และเพื่อร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมสู่
การปฏิบัติต่อไป  

4 การประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

15,000.-  - ประชุมการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
วันท่ี 23 มิถุนาน 2564 ณ ห้องประชุม
จันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อ
สร้างการรับรู้ รับทราบเกณฑ์การ
ประเมินเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินฯ 
ร่วมกันวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินฯ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล 
(OIT) ต้ังแต่ O1 – O43 บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ร่วมกันขับเคล่ือนและ
ขยายผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม

นางวิไล  เรียนทัพ 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 



3 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

และความโปร่งใสในสพป.นครปฐม 
เขต 1  

5 พัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพี่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 

10,000.- - อยู๋ระหว่างด าเนินการ นางวิไล  เรียนทัพ 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

6 พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อรองรับ
การประเมิน ITA ปี 2564 

- - พัฒนาเว็บไซต์สพป.นครปฐม เขต 1 
ให้สามารถรองรับการเปิดเผยข้อมูล 
ITA ผ่านเว็บไซต์ได้ท่ี  
www.nptedu.go.th/area1 

น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง 
ผอ.กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกลฯและ 
นายหาญณรงค์ วิไลย 

 

7 การจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  

                                                                         
                                                                        ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

                                                                                   
        (นายมติชน  มูลสูตร) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1      
    







ได้รบัจัดสรร ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ /ปัญหา อุปสรรค ใช้ คงเหลือ กลุ่มงาน

งบประมาณ งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ6 เดือน (ไตรมาส 1- 2)
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา

ความก้าวหน้าด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินการ

ไต
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 1
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าส
 2
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 3
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17 การใหค้วามรู้ด้านกฎหมายเกีย่วกบัการทุจริต  ///  ///  ///  ///  / มีการแจ้งเวียนกฏหมายและ กลุ่มกฎหมาย

และความผิดทางวินัยด้วยตัวอย่างกรณี ระเบียบให้บุคลากรในส านักงาน และคดี
ความผิดทางระบบ AMSS++ ทราบและศึกษา 
ของสพป.นครปฐม เขต 1

18 การขับเคล่ือนการตรวจสอบภายในหน่วยงาน 7,200 ///  ///  ///  ///  / เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 7,200 หน่วย

และสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ การเข้าตรวจสอบภายในโรงเรียน ตรวจสอบ
 พ.ศ. 2564  ได้เล่ือนก าหนดการเป็นเดือน

มิถนายน 2564
ภายใน

19 โครงการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

รอจัดสรร  ///  ///  ///  ///  / อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุม กลุ่ม

คุณภาพตามนโยบายนครแห่งคุณภาพ ตามกิจกรรมโครงการ อ านวยการ

และนวัตกรรมทางการศึกษา
20 โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

 ///  ///  ///  ///  /

และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 

หนา้ 58 



ได้รบัจัดสรร ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ /ปัญหา อุปสรรค ใช้ คงเหลือ กลุ่มงาน

งบประมาณ งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ6 เดือน (ไตรมาส 1- 2)
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา

ความก้าวหน้าด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินการ

ไต
รม
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Transparency Assessment Online 

: ITA Online) 

 - การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต รอจัดสรร อยู่ระหว่างด าเนินการวางแผน กลุ่ม

ก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อมอบหมาย อ านวยการ

ตามประเด็น

 - การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา

รอจัดสรร  รอการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ด าเนินงาน

รอจัดสรร กลุ่มนิเทศฯ

สรุปและรายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: 
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564

หนา้ 59 



ได้รบัจัดสรร ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ /ปัญหา อุปสรรค ใช้ คงเหลือ กลุ่มงาน

งบประมาณ งบประมาณ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท)

ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ6 เดือน (ไตรมาส 1- 2)
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา

ความก้าวหน้าด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินการ
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(Integrity and Transparency 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย สพฐ.  

 -ส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
พร้อมนิเทศก ากับติดตาม แบบบูรณาการ

50,000 ยังไม่มีการด าเนินงาน 50,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่น ๆ
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

21 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดม  ///  ///  ///  ///  / 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุ่ม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณให้กับ ส่งเสริมฯ

สถานศึกษาในสังกดั จ านวน 20 แห่ง 

เป็นเงิน 5,068,256 บาท
2. กลุ่ม 79 และวัสดุภัณฑ์ มอบ
ทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียน จ านวน
855 ทุน รวมเปน็เงิน 855,000 บาท

หนา้ 60 



  

  

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ที่  79/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

--------------------------------------- 

     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต                
ทุกรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล เพี ่อให้
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จึงขอแต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ                           
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด้วย 

    1.  นายมติชน   มูลสูตร            ผู้อำนวยการสพป.นครปฐม เขต 1                                                 ประธานกรรมการ 
    2.  นายมิน  ประจวบวัน           รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต  1                           รองประธานกรรมการ        
    3.  นางสาวณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม     รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต  1                           รองประธานกรรมการ                   
    4.  นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์            รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1                           รองประธานกรรมการ 
    5.  นางสมพร  เมืองแป้น           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                    กรรมการ 
    6.  นางจรรยาพร  ยอดแก้ว        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                    กรรมการ 
    7.  นางพะเยาว์  เอ่ียมสะอาด     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                     กรรมการ 
    8.  นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                            กรรมการ 
    9.  นางกฤษณี  เหล็กอ่ิม           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                        กรรมการ 
  10.  นางสมหมาย  ดอกจันทน์     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน           กรรมการ 
  11.  นางลาวัลย์  ศรีวิเศษ           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูฯ                                  กรรมการ  
  12.  นายปฐม  แจ้งธรรมา           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                      กรรมการ 
  13.  นางวิไล  เรียนทัพ               ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                         กรรมการและเลขานุการ 
  14.  นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 
                                             การศึกษาทางไกลฯ                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
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        มีหน้าที่  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง               
ของการดำเนินงานต่าง ๆ ของบุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง นิเทศ กำกับ ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไป              
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการ  

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

                                                                    

                                       (นายมติชน   มูลสูตร) 
                                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

161/4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลพระประโทณ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
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