
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจ าปี

รอบ 6 เดือน

โรงเรียนร่มเกล้า
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ปีงบประมาณ 2565



ค ำน ำ 

ตามท่ีโรงเรียนร่มเกล้า ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้โรงเรียนด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2564 –2566) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ใน
เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบนั้น 
  บัดนี้ โรงเรียนร่มเกล้า ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ดังเอกสารที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

เรื่อง                      หน้ำ 

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)                     1 
ส่วนที่ 2 แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ                2 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ รอบ 6 เดือน 
ภำคผนวก 

- ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล                                        5 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6  เดอืน      



1 
 

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

ที ่
 

กิจกรรม ระยะเวลา ( เดือน ) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. กิจกรรมประกาศ 
เจตนารมณ/์ก าหนด 
นโยบาย คณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 

 

           

2. กิจกรรมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ “แนว 
ทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ภายในองค์กร” 

 
 

          

3. กิจกรรมท าความด ี
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว โดย 
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจรติ จิตสาธารณะ 

 

           

4. กิจกรรมจดัการเรียน 
การสอนโดยใช้ 
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 

 

       
 

   

5. กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ITA) 
ประจ าปี2563 และ 
การจัดท าหลักฐาน 
เชิงประจักษ ์

 

           

6. เสนอสรุปผลการ 
ด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเพื่อทราบ 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ  
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ (Monitoring & Review Evaluation Report)  

  รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565      รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 
 

ที ่
 

กิจกรรม ระยะเวลา ( เดือน ) 
 

งบประมาณ 
 

ผลการด าเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. กิจกรรมประกาศ 
เจตนารมณ/์ก าหนด 
นโยบาย คณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 

 

            
 
- 

ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ ์
เกี่ยวกับนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

2. กิจกรรมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ “แนว 
ทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ภายในองค์กร” 

 
 

           
 
- 

ผู้บริหารจัดประชุม “แนวทาง  
การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนภายใน
องค์กร” (ด าเนินการเรียบร้อยแลว้) 

3. กิจกรรมท าความด ี
เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว โดย 
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจรติ จิตสาธารณะ เช่น 
ค่ายคุณธรรม 

 

            
 

20,000 

โรงเรียนจัดกิจกรรมท าความดีในรปูแบบต่างๆ 
(ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

4. กิจกรรมจดัการเรียน 
การสอนโดยใช้ 
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา 

 

       
 

    
 

- 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้
หลักสตูรตา้น ทุจริตศึกษาในทุกระดับช้ัน  
(ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
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5. กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ITA) 
ประจ าปี2565 และ 
การจัดท าหลักฐาน 
เชิงประจักษ ์

 

            
 
 
 

- 

ผู้รับผิดชอบจัดประชุมปฏิบตัิการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(ก าลังด าเนินการ) 

6. เสนอสรุปผลการ 
ด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเพื่อทราบ 
ต่อไป 

     
 

     
 

 
 

- 

ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผล 

เสนอผู้บริหารทราบ 

(ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

 

                     ลงชื่อ                                                                                              ลงชื่อ 
                             (นายพูลศักดิ์  ศิลปี)                                                                             (นายวิชยั  ภาวะบุตร) 
                               ผู้รายงานข้อมูล                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า 

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 3 ปี (2564-2566) 

ตามท่ีโรงเรียนร่มเกล้าได้จัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต 3 ปี ( 2564-2566 ) เพ่ือเป็น
การแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาในการต่อการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ ได้ให้สถานศึกษาด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 3 ปี  
(2564-2566 ) ในปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม นั้น 

บัดนี้ โรงเรียนร่มเกล้าได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 

ลงชื่อ 
                  (นายวิชัย  ภาวะบุตร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า 

 
 


