


รายงานการก ากับ  ติดตาม  การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 

รอบ ๖ เดือน  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
--------------------------------------------------- 

                       ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ในกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
ประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เกิดคุณลักษณะ ๕ ประกำร ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง  และ 
จิตสำธำรณะ เพ่ือร่วมผนึกก ำลังและควำมร่วมมือในกำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมที่น ำไปสู่สังคมที่มีค่ำนิยมร่วมต้ำน
ทุจริต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำนจึงขอให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ แผนแม่บทบรูณำกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
                  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จ ึงได้จ ัดท ำแผนปฏิบัต ิกำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนปฏิบัติกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นกรอบทิศทำงในกำร
ด ำเนินกำรปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

๑. กำรประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต/ประกำศก ำหนดนโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 ๒. ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริตจัดเสวนำ " โรงเรียน
สุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 
 ๓. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  "กำรกระท ำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 ๔. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสำธำรณชน 
 ๕. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ –๓๑ มีนาคม ๒๔๖๕) 
................................................................. 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 
๑. กำรประกำศเจตจ ำนง
กำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตยส์ุจรติ/ประกำศ
ก ำหนดนโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

ประกาศเจตจ านง/
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ตรังรังสฤษฎ ์

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์
มีประกาศเจตจ านง/
นโยบายคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
อย่างน้อย 2 ภาษา 

ม.ค.๖๕ – มี.ค.๖๕ - - - ๑. จัดท าประกาศเจตจ านง
สุจรติจ านวน ๒ ภาษา คือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒. ประชาสัมพันธ์เจตจ านง
สุจรติผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ ์
http://www.trsarit.ac.th  
๓. แจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เจตจ านงสจุริตของโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ ์
๔. ได้ประกาศเจตจ านงสุจริต 
ให้บุคลากรในโรงเรียน 
ตรังรังสฤษฎ ์ทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- งบประมำณ 
- บริหำรทั่วไป 

 



 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

2. ปลูกฝังและสร้างจติส านึก
และค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
- จัดเสวนา "โรงเรียนสุจรติ 
ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ 
และได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับมีความ
ตระหนักรู้ และไดร้ับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

เม.ย ๖๕ – ก.ค.๖๕ ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ๑. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
ร่วมกับป.ป.ช.ภำค ๙ อบรม
วิทยำกรตัวคณูใหก้ับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ รุ่น  
๒ ประชุมบุคลำกรในโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ ์

- งบประมำณ 
- บริหำรทั่วไป 
- บุคลำกร 

 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนัก
และปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก
และพฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

พ.ค.๖๕ – ก.ย.๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกมี
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 

- งบประมำณ 
- บริหำรทั่วไป 

 

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและสาธารณชน 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

มีสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 

เม.ย ๖๕ – ก.ค.๖๕ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกมี
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 

- งบประมำณ 
- บริหำรทั่วไป 

 

          



 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๕.พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมินดำ้นคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคณุธรรมและ
ควำมโปร่งใสของ 
สถำนศึกษำ (ITA) 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
สถำศึกษำกำรศึกษำ (ITA)  
ระดับคณุภำพ AA 

พ.ค.๖๕ – ส.ค.๖๕ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๑.ประชุมขับเคลื่อนกำร
ประเมินด้ำนคณุธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ 
(ITA)  
 

- งบประมำณ 
- บริหำรทั่วไป 
- บุคลำกร 

 

รวม  ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐    

 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 
 

 
 




