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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนบ้านหลังเขา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  ๒ 

สำนักงานสำคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

รายงานการกำกับ  ติดตาม  การดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 

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

                       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
คุณลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และจิต
สาธารณะ เพื่อร่วมผนึกกำลังและความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานจึงขอในสถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ แผนแม่บทบรูณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
                  โรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนปฏิบัติการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

๑. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 ๒. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  
 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การกระท่าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 ๔. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 
 ๕. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 



 
 

 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ –๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔) 
................................................................. 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตรัง เขต ๒ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 

1. การประกาศเจตจำนง
การบริหาร 
งานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ/ประกาศกำหนด 
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

ประกาศเจตจำนง/ 
นโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของ 
โรงเรียนบ้านหลังเขา 

โรงเรียนบ้านหลังเขามี
ประกาศ 
เจตจำนง/นโยบาย 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดำเนินงาน อย่าง 
น้อย 2 ภาษา 

ต.ค.๖3 – มี.ค.๖๔ - - - ๑.จัดทำประกาศเจตจำนง
สุจรติจำนวน ๒ ภาษา คือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒. ประชาสัมพันธ์เจตจำนง
สุจรติผ่านเว็ปโรงเรียนบ้าน
หลังเขา  
http://banlangkao.ac.th/
mainpage 
๔. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต 
ใหบุ้คลากรในโรงเรียนบ้าน
หลังเขา ทราบและถือปฏิบตั ิ

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 

 



 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

2. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริตและสามารถคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และไม่กระทำการใด 

2. ร้อยละ 100 
ของจำนวนครูและ
บุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความตระหนักรู้ 
และได้รับการ 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมที่ไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรในสังกัดมี 
จิตสำนึกและ 
ค่านิยมการต่อต้าน 
และไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 

ม.ีค. ๖๔  1,๐๐๐ - 1,๐๐๐ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หลังเขา อบรมวิทยากรตัวคณู
ใหก้ับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนบ้านหลังเขา จำนวน 
27 คน  
๒. ประชุมครูและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านหลังเขา  

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 

          



 
 

          
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. พัฒนาเสริมสร้างฐาน
ความคดิแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
3.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
โรงเรียนสุจริต 
ประจำปี งบประมาณ 
256๔ 
3.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา ประจำปี 2564 

3.1 ร้อยละ 100 
ของจำนวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความ 
ตระหนักและปฏิบัติ 
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่องผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนบ้านหลัง
เขาจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

บุคลากรในสังกัดมี 
จิตสำนึกและสามารถคิด
แยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
โรงเรียนบ้านหลังเขา
จัดการเรยีน 

การสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

เม.ย.64 - พ.ค.. 
64 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 - มี.ค.64 

1,000 - 1,000 

ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมี
มาตราการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19 
 
 
 
 
 
 

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 

4. ส่งเสริมกิจกรรมทำ
ความด ีเพ่ือสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่
ตัว โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

4. ร้อยละ 80 ของ 
จำนวนบุคลากรที่ 
ได้รับการพัฒนา 
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมและ 
สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไป 

บุคลากรในสังกัด 
ได้รับการพัฒนา 
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมและสามารถนำ
ความรู้ 
ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ 

ต.ค. 63 - มี.ค.64 - - - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมี
มาตราการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19 
 

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 



 

ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจมาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
5.1 ประชุมเตรียมความ
พร้อม 
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของโรงเรียน
บ้านหลังเขา 
5.2 การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

5. ค่าคะแนนการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
(ITA) 

ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของโรงเรียน
บ้านหลังเขาเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ สูงกว่า
เป้าหมาย 
และสูงกว่าร้อยละ 
80 เพื่อผลักดันให้ 
ดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัป
ชัน (CPI) ของประเทศ
ไทย เพ่ิมสูงขึ้น 

ต.ค. 63 - มี.ค.64 2,000 - 2,000 ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมี
มาตราการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 



 
 

 
 

6. การจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ของ โรงเรียนบ้านหลัง
เขา ประจำปี 2564 

แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

โรงเรียนบ้านหลังเขา
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

ม.ค. 64 - - - ประชุมครูและบุคลากร
โรงเรียนบ้านหลังเขา เพ่ือ
ประชุมชี้แจงการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ โรงเรียน
บ้ านหลั งเขา ประจำปี  
2564 

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 

  
 

 
 
 

       

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

7. พัฒนาเสริมสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์สร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อสร้าง 
การรับรู้และไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี 
ในองค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการทำงานด้าน
การป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 

ต.ค. 63 - มี.ค.64 2,000 - 2,000 โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้
จัดทำสื่อในการต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อสร้าง 
การรับรู้และไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 



 

 

 

8. การจัดทำช่องทางการ
สื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการต่อต้าน
การทุจริตโดยการมีส่วน
ร่วมขอผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้เสีย 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อ 
ระบบบริหารจัดการ 
งานสื่อสารเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต
(ช่องทาง/การนำเสนอ
ข้อมูล) 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบ
บริหารจัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
(ช่องทาง/ 
การนำเสนอข้อมูล) 

ต.ค. 63 - มี.ค.64 - - - โรงเรียนบ้านหลังเขามี
การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลัง
เขา  

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ค่าดัชนีการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสของโรงเรียน 
บ้านหลังเขา (ITA) 

ดัชนีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของโรงเรียนบ้าน 
หลังเขาสูงขึ้น 

มิ.ย.64 - ส.ค.64 5,000 - 5,000 ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมี
มาตราการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

คณะครู
โรงเรียน  
บ้านหลังเขา 
 

 

รวม - 11,000 - 11,000 - - - 



 
 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่  ๑ ประกาศเจตจำนง/นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหลังเขา 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมที่  ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา อบรมวิทยากรตัวคูณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา โรงเรียนบ้านหลังเขา จำนวน 27 คน  

 
 

  

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่  ๓ ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหลังเขา เพื่อประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของโรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2564 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 


