
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕65 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ
ดำเนินการ 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

ขับเคลื่อนการดำเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

๑ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

เพื่อกำหนดกรอบทิศ
ทางการดำเนินงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสำคัญท่ี
เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนเกาะสิเหร่มี
ผลการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กำหนด เพื่อส่งผลให้
ดัชนี ภาพลักษณ์
คอรัปช่ันของประเทศ
สูงขึ้น 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๑. แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทำ
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖4  
๒. ประชุมเพื่อจัดทำ
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖4  
๓. จัดทำแผนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของโรงเรียน
เกาะสิเหร่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖4 

- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

มีแผนการ
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตของ
โรงเรียน 
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 

 



ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ
ดำเนินการ 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

     ๔. เสนอแผนไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ี  
เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
๕.ดำเนินการตามแผนฯ 
๖. ติดตามการ
ดำเนินงาน 

    

๒ จัดทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 

เพื่อกำหนดกรอบ
ภารกิจในการ
ดำเนินการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กำหนด 

โรงเรียนเกาะสิเหร่มี
ผลการดำเนินงาน 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
กำหนด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๑. ศึกษายุทธศาสตร์
และนโยบายเป้าหมาย 
๒. จัดทำโครงการเพื่อ
รองรับ ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และเป้าหมาย
ท่ีกำหนด 

- ดำเนินการ
แล้ว 

มีโครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
ของโรงเรียนเกาะ
สิเหร่ ประจำปี
ประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5  

 

๓ ผู้บริหารองค์กรมอบ
นโยบายและสร้าง
ความตระหนักในการ
ดำเนินงาน 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการ
ดำเนินงานของ
บุคลากรในสังกัดให้
ทุกภารกิจงาน
ดำเนินการอย่างมี 

ข้าราชการครู และ
ลูกจ้าง ของโรงเรียน
เกาะสิเหร่ ท้ังหมดมี
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและเกิด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๑. ประชุมช้ีแจงและ
มอบนโยบายแก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง ใน
โรงเรียนเกาะสิเหร ่
๒. ประชุมทีมบริหาร
ของโรงเรียนเกาะสิเหร ่

- ดำเนินการ
แล้ว 

ข้าราชการและ
ลูกจ้างของ
โรงเรียนเกาะสิ
เหร่รับนโยบาย
และมีความ
ตระหนักในการ 

 

 



ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ
ดำเนินการ 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

  คุณธรรมและให้เกิด
ความโปร่งใส 

ความโปร่งใส  เพื่อเน้นย้ำการ
ดำเนินงานให้เกิดข้ึน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและ
ดำเนินงานทุก
ภารกิจเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส 
ยุติธรรม เช่ือถือ 
ตรวจสอบได้ 

 

๔ ประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อให้ผู้บริหาร
องค์กรประกาศให้
สาธารณชนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับ
เจตจำนงในการ
บริหารงานให้เกิด
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ข้าราชการ ลูกจ้างท้ัง
ในส่วนของโรงเรียน
และภายนอกได้
รับทราบเจตจำนงใน
การบริหารงานของ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

จัดทำร่างประกาศ
เจตจำนงการบริหาร 

งานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 

- ดำเนินการ
แล้ว 

ข้าราชการและ
ลูกจ้างของ
โรงเรียนเกาะสิ
เหร่ท้ังหมดมี
ความตระหนักใน
การปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม
และเกิดความ
โปร่งใส ท้ังในด้าน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
การใช้
งบประมาณ การ
ใช้อำนาจ การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  

 

 



ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ ผลการ
ดำเนินการ 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

        การแก้ไขปัญหา 
และการป้องกัน
การทุจริต การ
เปิดเผยข้อมูลให้
เกิดคุณภาพแล
ประสิทธิภาพ มี
การส่ือสารท่ี
สามารถเข้าถึงได้
ง่าย รวมถึง
ปรับปรุงการ
ทำงานเพื่อให้
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

 

 


