
 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท า

ให้เกิดความเสียหาย ในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง

และการบริหารราชการ เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง

ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ

การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 

ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้

ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ

ชอบได ้

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนวัดขะจาวจึง

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดขะจาวประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ  

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖- - พ.ศ.๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน

การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายต่อไป 

 

 

 

นายประสิทธิญา  ปัญญาลิอ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 



 

สำรบัญ 

เรื่อง            หน้ำ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ           ๑ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร      ๑ 
หลักการและเหตุผล          ๓ 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน         ๔ 
เป้าหมาย           ๕ 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
ส่วนที่ ๒ แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต       ๖ 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต       ๖ 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต       ๘ 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน      ๑๐ 
มิติที่ ๔  การเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา   ๑๑ 
 
ภำคผนวก 
บันทึกข้อความ           ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

บทน ำ 
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง ของ

การทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการปะเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือหน่วย งานที่

อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี

ประสิทธิผลหรือไม่ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
การทุจริตคืออะไร 
"ทุจริต" หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไม่ชื่อตรง 
"การทุจริตต่อหน้าที่" หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่
นั้นหรือใช้อ านาจในต าเหน่งหรือหน้าที่เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองทั้งนี้  หรือผู้อ่ืนการทุจริต
ต่อหน้าที่การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนวัดขะจาวจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดขะจาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นโดยให้ความส าคัญกับการ 
สร้างจิตส านึก ให้ข้าราชการและบุคลากรเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่สภาพสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถ ขั้นตอนและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมิติของแผนปฏิบัติการฯ เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
ทั้งนี้โรงเรียนวัดขะจาวจะได้น าแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปเป็นกรอบและแนวทางในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนวัดขะจาวผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่           
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ  อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นไป                   
ตามหลักธรรมาภิบาลและบรรลุเป้าหมายของการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๓. วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผน 
๑) เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา 

๒) เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยใน

การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของโรงเรียนวัดขะจาวเป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

๕) เพ่ือเสริมสร้างปรับปรุงและพัฒนากลไกในการตรวจสอบโรงเรียนวัดขะจาวที่มีประสิทธิภาพ      

และเข้มแข็ง 

 

๔. เป้ำหมำย 

๑) ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดขะจาว รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมีจิตส านึก

และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก 

การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์

และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ข้าราชการ 

๓) โครงการ / กิจกรรม มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของโรงเรียนวัดขะจาว 

๔) กลไก/มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดขะจาวที่มี

เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) โรงเรียนวัดขะจาวมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตประพฤติ มิชอบ 

จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

 



๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

๑) ข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนประชาชน

ทั่วไปมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างคู่นิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้าน

การทุจริตปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังสามารถบริหารราชการ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง

ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ

เฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า

ระวังการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ส่วนที่ ๒ 

                    แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มิติ ภำระกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

 

๑.๑ เสริมสร้างจิตส านึก และ
ความตระหนักแก่บุคลากร
โรงเรียนวัดขะจาว 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
- ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดขะจาว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
- 

 
 
 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

  ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 
โรงเรียนวัดขะจาว 

 
 
 
- 

 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

  ๑.๑.๓ การสร้างจิตส านึกท่ีไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
- ประกาศนโยบายสุจริตในการบริการงานขิงโรงเรียนวัดขะจาว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
- 

 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 



มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 
 

๑.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วน 

๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
 
 

๔,๕๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑.๒.๒.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมประชาธิปไตย (สภานักเรียน/มารยาท/ระเบียบวินัย) 
-ดูแลการท าความสะอาดตามเขตสีที่ได้รับผิดชอบ 
-เลือกตั้งสภานักเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลใน 
สถานศึกษา 
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 



 ๑.๓ สร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียง 

 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 

พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕ 
มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต 
 

๒.๑ ประกาศเจตจ านงสุจริต ๒.๑.๑ แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดขะจาว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
-กิจกรรมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดขะจาว 

 
 
 
- 

 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม 
หลักคุณธรรมความโปร่งใสในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อน 
ต าแหน่งเงินเดือนและการมอบหมายงาน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

  ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงินงบประมาณ
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเงินและพัสดุ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-งานการเงิน 
-งานพัสดุ 
-งานบัญชี 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม  ซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู ้
-ซ่อมแซมสื่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารที่ดี 

๒.๓ ๑ มีการจัดท าข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ในระบบเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

- ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

  
 
 

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับค าสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ด าเนินการอ่ืนใดของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

 ๒. ๔ การเชิดชูเกียรติในด้าน 
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคล 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ 

 ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อเกียรติแก่หน่วยคุณธรรม
จริยธรรม 
โครงการ/กิจกรรมมาตรการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 



มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและ
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 

๓.๑ จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูล 
ข่าวสารในช่องทาง 

๓.๑.๑จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
 

 ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคลการ 
บริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการค านวนราคา 
กลางรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

  ๓.๒.๓ มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 ตลอดปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและ
ปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำรของสถำนศึกษำ 
 

๔.๑ การเสริมสร้างจัดท าแผน 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตโรงเรียนวัดขะจาว 
 

๔.๑.๑ ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
-จัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 
-จัดท ามาตรการแนวทางในการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 

  
 
 

มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๕ 
 

มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๕ 

 ๔.๒ มีการจัดวางระบบและ 
รายงานการควบคุมภายใน 

๔.๒.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน
โครงการ/กิจกรรมมาตรการ 
- กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายในรับการประเมินภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดละรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

  
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 



บันทึกข้อควำม 

ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดขะจาว  

ท่ี………………/ ๒๕๖๕                       วันท่ี    เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เร่ือง   การก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

๑. เรื่องเดิม 

 ตามที่โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดขะจาวประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอโรงเรียนวัดขะจาวขอวงเงินงบประมาณ บาทนั้น 

๒. ข้อเท็จจริง 

 ๒.๑ โรงเรียนได้แจ้งจัดสรรประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานบูรณาการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอน โครงการเสริมสร้างคณธรรม จริยธรรมและธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบ

ด าเนินงาน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างกลไกการป้องกันการทจริต เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และ /

หรือกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 ๒.๒ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดขะจาว ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนที่ใช้งบประมาณประกอบด้วย 

          ๒.๒.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                   งบประมาณ              ๑๔,๕๐๐     บาท 
๒.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรยีน              งบประมาณ                ๓,๐๐๐     บาท                                                                                       
๒.๒.๓ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา                งบประมาณ         ๑๔,๐๐๐     บาท 

       ๒.๒.๔ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สิง่แวดล้อม  ซ่อมแซมครภุณัฑ์อาคารสถานที่        งบประมาณ             ๑๒๐,๐๐๐    บาท 
          ๒.๒.๕ โครงการการเงินและพัสดุ                            งบประมาณ            ๗,๐๐๐     บาท 
          ๒.๒.๖ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียง                 งบประมาณ                 ๕,๐๐๐    บาท 

    ๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตแจ้งให้ด าเนินการขยายผลการด าเนินการ

จัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาในสังกัดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

    ๒.๔ ขอรายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

- กิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ ประกาศนโยบายสุจริต โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 



โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษางบประมาณ โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษา         

โครงการพัฒนางานการเงิน และบัญชี โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการ

นักเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียง  

 - กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ โครงการแผ่นป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียน

วัดขะจาวโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต โครงการ

ประกาศเจตจ านงสุจริต 

๓. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๓.๑ แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม เร่งรัดการด าเนินการ 

 ๓.๒ ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความนี้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                       

 

        

           (นางสาวจตุพร  ธนันไชย) 

                 หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดขะจาว    

                         

     

                                

 

 

 


