
                                                                       
ส่วนราชการ      โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์  ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที ่           /2564 วนัที ่  5 เมษายน พ.ศ.2564 
เรือ่ง    รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    
          รอบ 6 เดือน  
….................................................................................................................................................................……… 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวัญพฒัน์  
 

  ด้วย โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้เปิดระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการตรวจและประเมินการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การ
เปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ระหว่างวันท่ี 27 ถึง 28 กันยายน 2564 โดยข้อ 
O40 เรื่อง รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    
รอบ 6 เดือน โดยให้แสดง 1. ข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต           
2.ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าแต่ละโครงการกิจกรรม เป็นต้น 3. เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       
 

    ในการนี้ โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้ และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

                                                              ลงช่ือ   
                     นายพัชรพล  พัฒน์ชู  

                ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
     ทราบ 
     เห็นชอบ 
     อนุมัติ/อนุญาต 
     ด าเนินการตามเสนอ 
     ลงนามแล้ว 
     อื่น ๆ                                  
                             
               ลงช่ือ 
                      (นางสุภลักน์  งามโฉม) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวญัพัฒน ์
 

 

บนัทกึขอ้ความ 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
ของโรงเรียนบ้านขวญัพัฒน์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

สถานการณ์ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต)  
-กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ 
ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

  
 
 
 

  
 
 

ผู้อ านวยการ/ครูพัชรพล 

-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี    ครูพัชรพล/ครูณัฐวัตร 
-กิจกรรมการขับเคล่ือนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาในระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  
 

 ครูธนพร/ครูเพญ็ศิริ/ครูอาสมะ/
ครูศิวพงศ์/ครูกรรณิการ์/           

ครูณัฐวัตร/ครูธีปภา/ครูพัชรพล 
2 กิจกรรมการปลูกฝังและสร้าง

จิตส านึกและค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต 
-กิจกรรมการประชุมโรงเรียน
บ้านขวัญพัฒน์ต่อต้านการโกง 

  
 
 

  
 

ข้าราชการครู บุคลากร               
และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน 

3 กิจกรรมการปรับฐานความคิด
ของบุคลากรให้แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-การประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
2564 และจัดท ามาตราการ
ป้องกันการทุจริต 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

ผู้อ านวยการ/ครูพัชรพล 

4 กิจกรรมการยกระดับการท างาน
เพื่อให้รองรับและสอดคล้องต่อ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) 

  
 
 

 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการ/ครูพัชรพล 



  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

สถานการณ์ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 -จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

  
 
 
 

 
 

 
ผู้อ านวยการ/ครูพัชรพล 

-จัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) 

   
 
 

 
ครูธนพร/ครูเพญ็ศิริ/ครูอาสมะ/

ครูศิวพงศ์/ครูกรรณิการ์/           
ครูณัฐวัตร/ครูธีปภา/ครูพัชรพล 

5 การด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  
 

  
ครูพัชรพล 

 

ลงช่ือ                            ผู้จัดท า                                               ลงช่ือ                           ผู้รับรอง 
        นายพัชรพล  พัฒน์ชู      นางสุภลักน์  งามโฉม        
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวัญพฒัน ์

 

 


