
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่

ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๕ 
รอบ ๖ เดือน  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
รายงานการก ากับ  ติดตาม  การด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

--------------------------------------------------- 
                       ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ในกำรด ำเน ินกำรป้องกันกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๔เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกิดคุณลักษณะ ๕ ประกำร 
ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง  และจิตสำธำรณะ เพื่อร่วมผนึกก ำลังและ
ควำมร่วมมือในกำรเปล่ียนสภำพแวดล้อมท่ีน ำไปสู่สังคมท่ีมีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนจึงขอในสถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค ำนึงถึง ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนแม่บทบ
รูณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
                  โรงเรียนบ้ำนพรุใหญ่ จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติกำร
ตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรปลูกฝังวิธีคิด 
ปลูกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

๑. กำรประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต/ประกำศก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 ๒. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 ๓. กิจกรรมขับเคล่ือนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำของสถำนศึกษำ  

๔. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนบริษัทสร้ำงกำรดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

๑. กำรประกำศเจตจ ำนง 

กำรบริหำรงำนด้วยควำม 

ซื่อสัตย์สุจริต/ประกำศ 

ก ำหนดนโยบำยคุณธรรม 

และควำมโปร่งใสในกำร 

ด ำเนินงำน 
 

ประกำศเจตจ ำนง/ 
นโยบำยคุณธรรม 

และควำมโปร่งใสใน 

กำรด ำเนินงำนของ 

โรงเรียนบ้ำนพรุใหญ่ 
 

โรงเรียนบ้ำนพรุใหญ่ มี 
ประกำศเจตจ ำนง/นโยบำย 

คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อย 

๒ ภำษำ 
 

ม.ค.๖๕ – มี.ค.๖๕ 
 

- - - ๑.จัดท ำประกำศเจตจ ำนง 

สุจริตจ ำนวน ๒ ภำษำ คือ 

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๒. ประชำสัมพันธ์เจตจ ำนง 

สุจริตผ่ำนเว็ปโรงเรียนบ้ำนพรุ
ใหญ่  
๓. ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริต 

ให้บุคลำกรในโรงเรียนบ้ำนพรุ
ใหญ่ ทรำบและถือปฏิบัติ 

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป 

 

๒.พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ 
 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมิน
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของ 
สถำนศึกษำ (ITA) 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของ 
สถำศึกษำกำรศึกษำ (ITA) 
ระดับคุณภำพ AA 

พ.ค.๖๕ – ส.ค.๖๕ - - - ๑.ประชุมขับเคลื่อนกำร 
ประเมินด้ำนคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของโรงเรียน
จ ำนวน ๒ ครั้ง  

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป 

 



 
 

 
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาการ 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ การด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๓. กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

เพ่ือปลูกฝังวิธิคิด
ป้องกันกำรทุจริต
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือ
ร่วมกันสร้ำงประเทศ
ไทยให้ใสสะอำดทั้ง
ชำติต้ำนทุจริต 
 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำทุกคน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

- - - ๑. กำรวำงแผนกำรน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช ้
๒. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 
๓. มีกำรประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน 
๔. มีกำรด ำเนินกำรน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
๕. มีกำรนิเทศ ติดตำมผล
ภำยในสถำนศึกษำ 
๖. มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อต้นสังกัดอย่ำง 
ต่อเน่ือง 
 

ฝ่ำย
บริหำรงำน
วิชำกำร 

 

๔.กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
บริษัทสร้ำงกำรดี 

มีทักษะในกำร
บริหำรจัดกำรบริษัท
สร้ำงกำรดีและ
ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วน
ร่วมมำกกว่ำส่วนตน 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำทุกคน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

- - - ๑. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 
๒. จัดต้ังชุมนุมบ.สร้ำงกำรดี 
เพ่ือเป็นแกนน ำใน 
กำรด ำเนินกำร 

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 

 



 
 
 


