
รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

๑ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ของโรงเรียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

เพ่ือก ำหนดกรอบทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำน
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติและ
นโยบำยส ำคัญท่ี
เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนเกำะสิเหร่มี
ผลกำรด ำเนินงำน
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด เพื่อส่งผลให้
ดัชนี ภำพลักษณ์
คอรัปชั่นของประเทศ
สูงขึ้น 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

๑. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ของโรงเรียนเกำะสิเหร่ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓  
๒. ประชุมเพ่ือจัดท ำ
แผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ของโรงเรียนเกำะสิเหร่ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓  
๓. จัดท ำแผนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของโรงเรียน
เกำะสิเหร่ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓  

- ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

มีแผนกำร
ปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตของ
โรงเรียน 
งบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

     ๔. เสนอแผนไปยัง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
เพ่ือพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ 
๕.ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
๖. ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน 

    

๒ จัดท ำโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

เพ่ือก ำหนดกรอบ
ภำรกิจในกำร
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

โรงเรียนเกำะสิเหร่มี
ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

๑. ศึกษำยุทธศำสตร์
และนโยบำยเป้ำหมำย 
๒. จัดท ำโครงกำรเพื่อ
รองรับ ยุทธศำสตร์ 
นโยบำย และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

- ด ำเนินกำร
แล้ว 

มีโครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนเกำะ
สิเหร่ ประจ ำปี
ประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓  

 

๓ ผู้บริหำรองค์กรมอบ
นโยบำยและสร้ำง
ควำมตระหนักในกำร
ด ำเนินงำน 

เพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักในกำร
ด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในสังกัดให้
ทุกภำรกิจงำน
ด ำเนินกำรอย่ำงมี 

ข้ำรำชกำรครู และ
ลูกจ้ำง ของโรงเรียน
เกำะสิเหร่ ทั้งหมดมี
ควำมตระหนักในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
คุณธรรมและเกิด 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

๑. ประชุมชี้แจงและ
มอบนโยบำยแก่
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ใน
โรงเรียนเกำะสิเหร่ 
๒. ประชุมทีมบริหำร
ของโรงเรียนเกำะสิเหร่ 

- ด ำเนินกำร
แล้ว 

ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงของ
โรงเรียนเกำะสิ
เหร่รับนโยบำย
และมีควำม
ตระหนักในกำร 

 

 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

  คุณธรรมและให้เกิด
ควำมโปร่งใส 

ควำมโปร่งใส  เพ่ือเน้นย้ ำกำร
ด ำเนินงำนให้เกิดขึ้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
คุณธรรมและ
ด ำเนินงำนทุก
ภำรกิจเพ่ือให้เกิด
ควำมโปร่งใส 
ยุติธรรม เชื่อถือ 
ตรวจสอบได้ 

 

๔ ประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต 

เพ่ือให้ผู้บริหำร
องค์กรประกำศให้
สำธำรณชนได้
รับทรำบเกี่ยวกับ
เจตจ ำนงในกำร
บริหำรงำนให้เกิด
ควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงทั้ง
ในส่วนของโรงเรียน
และภำยนอกได้
รับทรำบเจตจ ำนงใน
กำรบริหำรงำนของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

จัดท ำร่ำงประกำศ
เจตจ ำนงกำรบริหำงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

- ด ำเนินกำร
แล้ว 

ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงของ
โรงเรียนเกำะสิ
เหร่ทั้งหมดมี
ควำมตระหนักใน
กำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรม
และเกิดควำม
โปร่งใส ทั้งในด้ำน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
กำรใช้
งบประมำณ กำร
ใช้อ ำนำจ กำรใช้
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร  

 

 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

        กำรแก้ไขปัญหำ 
และกำรป้องกัน
กำรทุจริต กำร
เปิดเผยข้อมูลให้
เกิดคุณภำพแล
ประสิทธิภำพ มี
กำรสื่อสำรที่
สำมำรถเข้ำถึงได้
ง่ำย รวมถึง
ปรับปรุงกำร
ท ำงำนเพ่ือให้
ผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจ 

 

 


