
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2562 
ไตรมาสที ่2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โรงเรียนบา้นหาดทรายรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                                                               กระทรวงศึกษาธิการ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2562) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการด าเนินงาน 

1. การประกาศเจตจ านง  
การบริหารงานด้วยความ  
ซื่อสัตย์สุจริต  

ร้อยละ 90 ของ  
ความส าเร็จในการ  
ปฏิบัติงานตาม  
แนวทางปฏิบัติ  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  มีการประกาศเจตจ านง  
จ านวน 2 ภาษาได้แก่  
ภาษาไทย และ  
ภาษาอังกฤษ  

2. การประกาศนโยบาย  
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน  

ร้อยละ 90 ของ  
ความส าเร็จในการ  
ปฏิบัติงานตาม  
แนวทางปฏิบัติ  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  มีการประกาศนโยบาย  
คุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการด าเนินงาน  
บนเพจโรงเรียน 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการด าเนินงาน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมท า  
ความดี เพื่อสาธารณะ  
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่  
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง 
มี วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ  

ร้อยละ 80 ของ  
จานวนบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับ คุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถน า
ความรู้ ท่ีได้รับไประยุกต์
ใช้ ในการปฏิบัติหน้าท่ี  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562 ร้อยละ 100 ของ  
คณะครูและ บุคลากร
ทางการศึกษามีความ  
ตระหนักและปฏิบัติ  
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม  
แนวทางเรื่อง  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. การประชุมช้ีแจงให้  
ปฏิบัติตามแนวทางการ  
ประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสฯ  
 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  
การประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของ
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

มีการประชุมการประชุม  
ช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนว  
ทางการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสฯ  

5. สร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์  
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให ้ 
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ  
และกระตุ้นให้  

จ านวนรูปแบบ  
การประชาสัมพันธ์  
ในด้านการต่อต้านการ  
ทุจริต เพื่อสร้างการ  
รับรู้  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

มีการนิเทศติดตามโดยใช้  
การนิเทศระยะไกลผ่าน  
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
มีความสะดวก รวดเร็ว  
และได้ข้อมูลครบถ้วน  



ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น  
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน  
การทุจริต  
 

และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ  

6. การจัดท าและ  
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์  
ประชาสัมพันธ์โดยการ มี  
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้เสีย  

ร้อยละ 80 ของความ  
พึงพอใจของ  
ผู้รับบริการต่อระบบ  
บริหารจัดการงาน  
ส่ือสารเพื่อต่อต้านการ  
ทุจริต (ช่องทาง/  
การน าเสนอข้อมูล)  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

ครูด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์อย่าง
ครบถ้วน 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที ่3 (เมษายน ถึง มิถุนายน  2562 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเรยีนบ้านหาดทรายรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต  1  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน ถึง มิถุนายน 2562) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการด าเนินงาน 

1. การประกาศเจตจ านง  
การบริหารงานด้วยความ  
ซื่อสัตย์สุจริต  

ร้อยละ 90 ของ  
ความส าเร็จในการ  
ปฏิบัติงานตาม  
แนวทางปฏิบัติ  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  มีการประกาศเจตจ านง  
จ านวน 2 ภาษาได้แก่  
ภาษาไทย และ  
ภาษาอังกฤษ  

2. การประกาศนโยบาย  
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน  

ร้อยละ 90 ของ  
ความส าเร็จในการ  
ปฏิบัติงานตาม  
แนวทางปฏิบัติ  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  มีการประกาศนโยบาย  
คุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการด าเนินงาน  
บนเพจโรงเรียน 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ขอบเขต 
(เป้าหมาย/ระยะเวลา) 

ผลการด าเนินงาน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมท า  
ความดี เพื่อสาธารณะ  
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่  
ตัว โดยยึดหลักพอเพียง 
มี วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ  

ร้อยละ 80 ของ  
จานวนบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับ คุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถน า
ความรู้ ท่ีได้รับไประยุกต์
ใช้ ในการปฏิบัติหน้าท่ี  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562 ร้อยละ 100 ของ  
คณะครูและ บุคลากร
ทางการศึกษามีความ  
ตระหนักและปฏิบัติ  
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม  
แนวทางเรื่อง  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. การประชุมช้ีแจงให้  
ปฏิบัติตามแนวทางการ  
ประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสฯ  
 

ค่าคะแนนเฉล่ีย  
การประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสของ
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

มีการประชุมการประชุม  
ช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนว  
ทางการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสฯ  

5. สร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์  
แนวสร้างสรรค์ เพื่อให ้ 
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ  
และกระตุ้นให้  

จ านวนรูปแบบ  
การประชาสัมพันธ์  
ในด้านการต่อต้านการ  
ทุจริต เพื่อสร้างการ  
รับรู้  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

มีการนิเทศติดตามโดยใช้  
การนิเทศระยะไกลผ่าน  
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
มีความสะดวก รวดเร็ว  
และได้ข้อมูลครบถ้วน  



ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น  
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน  
การทุจริต  
 

และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ  

6. การจัดท าและ  
ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์  
ประชาสัมพันธ์โดยการ มี  
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้เสีย  

ร้อยละ 80 ของความ  
พึงพอใจของ  
ผู้รับบริการต่อระบบ  
บริหารจัดการงาน  
ส่ือสารเพื่อต่อต้านการ  
ทุจริต (ช่องทาง/  
การน าเสนอข้อมูล)  

บุคลากรทุกระดับ  
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ท่ีสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ  

มี.ค.-ก.ย. 2562  
 

ครูด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์อย่าง
ครบถ้วน 







 


