
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) 

 

 ประเด็นการก ากับติดตาม  
 

 

                               ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2563 
 

 

 ผลการ
ด าเนินการ  
 

 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 

 1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  

 

 
 

         

 ด าเนินการแล้ว  
 

 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภายในองค์กร”  

 

 
 

         

ด าเนินการแล้ว  
 

 3. กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลด ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ  

 

          

 4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ สานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปี 2563 
และการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์  

 

          

   
          นายวิริยะ     ทองดี                                                    นายสุรธี   เครือบคนโท  
             ต าแหน่ง ครู                                                                                                                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีนนางรองพิทยาคม 

        ผู้รายงานข้อมูล            ผู้รับรองข้อมูล 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2) 

 

 ประเด็นการก ากับติดตาม  
 

 

                               ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2563 
 

 

 ผลการด าเนินการ  
 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  

 

          

 
 

 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการ ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร”  

 

          
 

 3. กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลด ความเห็นแก่ตัว โดยยึด
หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ  

 

         อยู่ระหว่าง  
ด าเนินการ  

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจ าปี 2563 และการจัดท า
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

          
 

               นายวิริยะ     ทองดี                                                    นายสุรธี   เครือบคนโท  

              ผู้รายงานข้อมูล            ผู้รับรองข้อมูล 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3) 

 

 ประเด็นการก ากับติดตาม  
 

 

                               ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2563 
 

 

 ผลการด าเนินการ  
 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  

 

          

 ด าเนินการแล้ว  
 

 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการ ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร”  

 

    

ด าเนินการแล้ว  
 

 3. กิจกรรมทาความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลด ความเห็นแก่ตัว โดยยึด
หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ  

 

   อยู่ระหว่าง  
ด าเนินการ  

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจ าปี 2563 และการจัดท า
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

   ด าเนินการแล้ว  
 

               นายวิริยะ     ทองดี                                                    นายสุรธี   เครือบคนโท  

              ผู้รายงานข้อมูล            ผู้รับรองข้อมูล 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4) 

 

 ประเด็นการก ากับติดตาม  
 

 

                               ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2563 
 

 

 ผลการด าเนินการ  
 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบาย คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  

 

          

 ด าเนินการแล้ว  
 

 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการ ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร”  

 

    

ด าเนินการแล้ว  
 

 3. กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลด ความเห็นแก่ตัว โดยยึด
หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ  

 

   อยู่ระหว่าง  
ด าเนินการ 

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจ าปี 2563 และการจัดท า
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

   ด าเนินการแล้ว  
 

               นายวิริยะ     ทองดี                                                    นายสุรธี   เครือบคนโท  

              ผู้รายงานข้อมูล            ผู้รับรองข้อมูล 


