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รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการป1องกันการทุจริต
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2564)
ด# ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ได# บ ู ร ณาการความร= ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ป@องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติ ในการดําเนินการป@องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ
ประจํ า ปL ง บประมาณพ.ศ. 2564 เพื ่ อ ปลู ก ฝT ง ให# น ั ก เรี ย น ครู ผู # บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกิ ด
คุณลักษณะ 5 ประการ ได#แก= ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยXสุจริต อยู=อย=างพอเพียงและจิตสาธารณะ
เพื่อร=วมผนึกกําลังและความร=วมมือในการ เปลี่ยนสภาพแวดล#อมที่นําไปสู=สังคมที่มีค=านิยมร=วมต#านทุจริต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอใน สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป@องกัน
การทุจริต ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให#สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและ มาตรการ
ตามยุทธศาสตรXชาติฯไปสู=การปฏิบัติโดยกําหนดไว#ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปL และแผนปฏิบัติราชการประจําปL
โดยให#ยึดกรอบยุทธศาสตรXหลักที่ใช#ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป@องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให#คํานึงถึงความสอดคล#องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรXชาติ 20 ปL (พ.ศ. 2561 – 2540)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม=บทบรูณาการป@องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระยะ 20 ปL (พ.ศ.2561 – 2540) และยุทธศาสตรXชาติว=าด#วยการป@องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
โรงเรียนทับปุดวิทยาจึงได#จัดทําแผนปฏิบัติการป@องกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปด#วยแผนปฏิบัติการ
ตาม แผนงานบูรณาการต=อต#านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปiนกรอบทิศทางในการ ดําเนินการปลูกฝTง
วิธีคิด ปลูก จิตสํานึกให#มีวัฒนธรรมและพฤติซื่อสัตยXสุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนงานบู รณาการต= อต# านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ แผนปฏิ บั ติ การโครงการเสริ มสร# างคุ ณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
1. การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด#วยความซื่อสัตยXสุจริต/ประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรม
และความ โปร=งใสในการดําเนินงาน
2. ปลูกฝTงและสร#างจิตสํานึกและค=านิยมการต=อต#านและไม=ทนต=อการทุจริตจัดเสวนา "เขตสุจริต ไม=
คิดคอรX รับชัน"
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท=าที่ถือเปiนเรื่องผลประโยชนXทับซ#อน"
4. เสริมสร#างภาพลักษณXที่ดีในองคXกรและสาธารณชน
5. พั ฒ นาเกณฑX ม าตรฐานการประเมิ น ด# า นคุ ณ ธรรมและความโปร= ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
สถานศึกษา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป0องกันการทุจริต
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)
แผนงานบูรณาการตLอตMานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป0าหมาย
ระยะเวลาการ
งบประมาณ
ดำเนินงาน จัดสรร เบิกจLาย คงเหลือ
โครงการเสริมสร+างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การประกาศ
ประกาศเจตจำนง โรงเรียนทับปุด
ม.ค. 2564 เจตจำนงการ
และนโยบาย
วิทยามีประกาศ
มี.ค. 2564
บริหารงานด+วย
คุณธรรม และ
เจตจำนง และ
ความซื่อสัตยPสุจริต ความโปรQงใสใน นโยบายคุณธรรม
และประกาศ
การทำดำเนินงาน และความโปรQงใส
นโยบายคุณธรรม ของโรงเรียนทับ ในการดำเนินงาน
และความโปรQงใส ปุดวิทยา
อยQางน+อย 2 ภาษา
ในการดำเนินงาน
2. ปลูกฝ_งและสร+าง บุคลกรผู+เข+ารQวม บุคลกรทุกระดับมี เม.ย. 2564 –
จิตสำนึกและ
กิจกรรมมีความ ความตระหนักรู+
ก.ค. 2564
คQานิยมการตQอต+าน ตระหนักรู+และ
และได+รับการ
ทุจริต
ได+รับการปลูกฝ_ง ปลูกฝ_งให+มีทัศนคติ
ทัศนคติและ
และคQานิยมที่ไมQ
คQานิยม ที่ไมQ
ยอมรับการทุจริต

การดำเนินงาน

ผูMรับผิดชอบ

1. จำทำประกาศเจตจำนง
สุจริต จำนวน 2 ภาษา คือ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ประชาสัมพันธPผQานเว็บไซตP
โรงเรียนทับปุดวิทยา
3. ประกาศเจตจำนงสุจริต
ให+กับบุคลกรในโรงเรียนทับ
ปุดวิทยา ทราบและถือปฏิบัติ
1. โรงเรียนทับปุดวิทยาเข+า
รQวมกิจกรรมอบรมการตQอต+าน
ทุจริต

กลุQมงาน
บริหารทั่วไป

กลุQมงาน
บริหารทั่วไป

กิจกรรม

3. เสริมสร+าง
ภาพลักษณPที่ดีใน
องคPกรและ
สาธารณชน

ตัวชี้วัด
ยอมรับการทุจริต
และพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมไมQ
น+อยกวQาร+อยละ
80
จำนวนรูปแบบ
การ
ประชาสัมพันธPใน
การตQอต+านทุจริต
เพื่อสร+างการรับรู+

เป0าหมาย

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
ดำเนินงาน จัดสรร เบิกจLาย คงเหลือ

มีสื่อประชาสัมพันธP เม.ย. 2564 –
แนวสร+างสรรคP
ก.ย. 2564
เพื่อให+เข+าถึงได+งQาย
นQาสนใจ และ
กระตุ+นให+
ประชาชนรู+สึกรQวม
เปcนสQวนหนึ่งในการ
ตQอต+านทุจริต

-

-

-

การดำเนินงาน

จัดทำสื่อรณรงคPการตQอต+าน
ทุจริต แล+วเผยแพรQผQาน
เว็บไซตP และ Facebook
โรงเรียนทับปุดวิทยา

ผูMรับผิดชอบ

กลุQมงาน
บริหารทั่วไป

