
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



รายงานการกำกับ  ติดตาม  การดำเนินการป้องกันการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

 

  
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบประจำปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๔เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิด คุณลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ เพื่อร่วมผนึกกำลังและความร่วมมือในการ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอใน
สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและ มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบั ติการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทบรูณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
 โรงเรียนวัดควนธานี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการตาม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ ดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลูก
จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ๑. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
 ๒. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตจัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์
รัปชัน" 
 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท่าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 ๔. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชน 
 ๕. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษา 
  



       
         

      
 

................................................................. 
 

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ระยะเวลาการ 

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  

การดำเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 

๑. การประกาศเจตจำนง 

การบริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตยส์ุจรติ /ประกาศ 
กำหนดนโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงาน 

ประกาศเจตจำนง/ 

นโยบายคณุธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของ 
โรงเรียนวดัควนธานี 

โรงเรียนวดัควนธานี ม ี
ประกาศเจตจำนง/นโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอย่างน้อย 
๒ ภาษา 

ม.ค.๖๔ – มี.ค.๖๔ - - - ๑.จัดทำประกาศเจตจำนง  
สุจรติจำนวน ๒ ภาษา คือ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒. ประชาสัมพันธ์เจตจำนง สุ
จรติ ผ่านเว็ปโรงเรียนวดัควน
ธาน ี
๓.แจ้งโรงเรียนในสังกัด ไดร้ับ 
ทราบเจตจำนงสุจริตของ 
โรงเรียนวดัควนธานี 
๔. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต 
ให้บุคลากรในโรงเรียนวดัควน
ธาน ีทราบและถือปฏิบตั ิ

กลุ่ม
บริหารงาน

ทั่วไป 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 



 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ระยะเวลาการ 

ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
การดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๒. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านยิมการ
ต่อต้านและ ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจรติ  ไม่
คิด คอร์รัปชัน" 
 

บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ 
และได้รับการปลูกฝัง ให้มี
ทัศนคติและค่านิยม ที่ไม่
ยอมรับการทุจริตและพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

บุคลากรทุกระดับมี
ความตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกผังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมทีไ่ม่
ยอมรับการทุจริต 

เม.ย ๖๔ – ก.ค.๖๔ - - - ๑. โรงเรียนวัดควนธาน ี

เข้าร่วมกจิกรรม อบรม
วิทยากรตัวคณูซึ่งทางสพป.9
ตรัง เขต ๒ ร่วมกับป.ป.ช 
ภาค ๙ ได้จัดให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน ๒ รุ่น 

- รุ่นที่ ๑ วันท่ี ๒-๓ มีนาคม 

๒๕๖๔ ณ โรงแรมเรือรัษฎา 
จังหวัดตรัง 

- รุ่นที่ ๒วันท่ี ๔-๕ มีนาคม 

๒๕๖๔ ณ โรงแรมเรือรัษฎา 
จังหวัดตรัง 

 

กลุ่มบรหิาร 

งานท่ัวไป 

 



 
 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย ระยะเวลาการ 

ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
การดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระท่าท่ีถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ร้อยละ 80 ของจำนวน 
บุคลากรที่เข้าร่วมการ 
ประชุมมีความตระหนัก 
และปฏิบตัิหน้าที ่
ให้เป็นไปตามแนวทาง 
เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก 
และพฤติกรรมทีส่ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองด ี
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

พ.ค.๖๔ – ก.ย.๖๔ - - - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากม ี
มาตราการป้องกันการแพร ่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

กลุ่มบรหิาร 
งานท่ัวไป 

 

         
๔. เสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี
ในองค์กรและสาธารณชน 

จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู ้

มีสื่อประชาสัมพันธ ์
แนวสร้างสรรค ์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 

เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔ - - - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากม ี
มาตราการป้องกันการแพร ่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค 
โรนา 2019 (COVID-19) 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคคล 

 

         



 
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
ระยะเวลาการ 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  
การดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

๕.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน 

การประเมินดา้นคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของสถานศึกษา 

)ค่าคะแนนเฉลีย่ 

การประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสของ 
สถานศึกษา (ITA 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส
ของ สถาศึกษาการศึกษา 
(ITA) ระดับคุณภาพ AA 

 

พ.ค.๖๔ – ส.ค.๖๔    ๑.เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน
การประเมินดา้นคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(ITA) จำนวน ๓ ครั้ง 
- ครั้งท่ี ๑ วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอันดามัน ๓ 
สพป.ตรัง เขต ๒ 
- ครั้งท่ี ๒ วันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอันดามัน ๓ 
สพป.ตรัง เขต ๒ 
- ครั้งท่ี ๓ วันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ หอ้งประชุมอันดามัน ๓ 
สพป.ตรัง เขต ๒  
 

กลุ่มบรหิาร 

งานท่ัวไป 

 

รวม  - - -    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 



 กิจกรรมที่  ๒ สพป.ตรัง เขต ๒ ร่วมกับ ป.ป.ช.ภาค ๙ อบรมวิทยากรตัวคูณให้กับข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน ๒ รุ่น 

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 -   รุ่นที่ ๒ วันที่ ๔– ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 



 
 กิจกรรมที่  ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน สถานศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 


