
 

  
 
 

 

 
รายงานการก ากับติดตาม 

การด าเนนิการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 



ค าน า 
 
 

ตามท่ีโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไดด้ าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต สามป ี
(พ.ศ. 2562 – 2564) เพือ่เปน็การแสดงเจตนงทางการเมอืงของผู้บริหารสถานศึกษาในการต่อต้านการทุจริต 
อย่างเปน็รูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส านักงานปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ให้โรงเรยีนด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ในเดอืนเมษายน รอบ 2 เดือน
ในเดือนตลุาคม ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น  

บัดน้ีโรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ดังเอกสารที่แนบมาเรียนพรอ้มน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 



สารบัญ 
 
เรื่อง หน้ า 
ส่วนท่ี 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 1  
ส่วนท่ี 2 แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ       2 
 ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จและอยูร่ะหว่างด าเนินการรอบ 6 เดอืน 
 
ภาคผนวก  
- ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเรือ่งรายงานการติดตามและประเมินผล      5  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 



1 
 

ส่วนที1่แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจริต 3 ป ี
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา ( เดือน ) 

พ.ค.    ม.ิย.    ก.ค.  ส.ค.     ก.ย.  ต.ค.   พ.ย.    ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   ม.ีค.   เม.ย.    
1 กิจกรรมประกาศ 

เจตนารมณ/์ก าหนด 
นโยบาย คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน  

2 กิจกรรมการประชุม  
เชิงปฏิบัติการ“แนว 
ทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ภายในองค์กร” 

  
3 กิจกรรมท าความดี  

เพื่อสาธารณะแบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัวโดย 
ยึดหลักพอเพียงมีวินัย 
สุจริตจิตสาธารณะ 

 
  

4 กิจกรรมจัดการเรยีน 
การสอนโดยใช้ 
หลักสูตรต้านทุจริต  
ศึกษา 

5 กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียม 
ความพร้อมรับการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของ  
ส านักงานเขตพื้น
การศึกษา (ITA)  
ประจ าปี 2562 และ 
การจัดท าหลักฐาน เชิง
ประจักษ์  

6 เสนอสรุปผลการ 
ด าเนินงานต่อ 
ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเพื่อทราบ 
ต่อไป 



ส่วนที ่2 แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการฯ   
ที่ด าเนนิการแล้วเสร็จและอยู่ระหวา่ง (Monitoring)(Monitoring & Review Evaluation Report) 

 
รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563   รอบ 1 ปีงบประมาณ 2563 

ประเด็นการกำกบัติดตาม 
ปฏทิินการก ากบัติดตามปีงบประมาณ 2563 

ผลการดำเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ ก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

              ผู้บริหารประกาศเจตนารมเก่ียวกับ
นโยบาย  คุณธรรมและความโปร่งใส 
            (ด าเนินการแลว้) 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“แนวทางการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ภายในองค์กร” 

            ผู้บริหารจัดประชุม“แนวทางการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” 
            (ด าเนินการแลว้) 

3. กิจกรรมท าความดีเพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัวโดยยึดหลักพอเพียงมีวนิัย สุจริตจิตสาธารณะ เชน่ 
การจัดท าบริษัทสร้างการดี การจัดท า ปปช.สพฐ.นอ้ย  
การเข้าค่ายคุณธรรม  ฯลฯ 

              โรงเรียนจัดกิจกรรมท าความดีในรูปแบบ  
ต่างๆ 
         (ด าเนินการแลว้) 
 

4. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักส ู
ต้านทุจริตศึกษา 

              โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุก
ระดับ 
            (ด าเนินการแลว้) 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการกำกบัติดตาม 
ปฏทิินการก ากบัติดตามปีงบประมาณ 2563 

ผลการดำเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

5. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) ประจ าป ี2563 และ
การจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ ์

            ผู้รับผิดชอบจัดประชุมปฏิบัตกิารเตรียม
ความพรรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  
      (ก าลังด าเนินการ) 

6. เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเพือ่ทราบตอ่ไป 

            ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
    (ก าลังด าเนินการแล้ว) 

 
 
 
 

ลงชือ่          สิบเอก 
  ( นายนุรักษ์ บุญรว่ม )       (เกษมศักดิ์ ทองส)ุ 

  หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน                ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าแร่ศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
เร ื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจรติ 3 ป ี(2562 - 2564 ) 

------------------------------- 
ตามท่ีโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ไดจ้ัดท าและประกาศใช้แผนปฏบิัติป้องกันการทุจริต 3 ปี   

(2562-2564 ) เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาในการต่อการต่อต้านการทุจริต 
อย่างเปน็รูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ได้ให้สถานศึกษาด าเนนิการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัต ิ
การป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562 - 2564 ) ในปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ในเดอืนเมษายน และรอบปี 
ในเดือนตลุาคมนั้น 
 

บัดน้ี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ได้ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบมาพรอ้มนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
 
 
 

สิบเอก   
(เกษมศักดิ์ ทองสุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 


