
 
 
 

บันทึกข ้อความ 
 

สว่นราชการ โรงเรียนบ้านละเอาะ 
ท่ี - ว ันท่ี ๑๘  มิถ ุนายน  ๒๕๖๒ 
เร ่ือง รายงานการกำกับ ตดิตามการดาเนนิงานตามแผนปฏ ิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ 
เร ียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ 

 

ด ้วยโรงเรียนบ้านละเอาะ ได ้จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการป ้องก ัน และปราบปรามการท ุจร ิต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รวมงบประมาณท้ังส ้ิน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ ้วน)  และ
ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมมาอย ่างต ่อเนื่อง 

 

โรงเรียนบ้านละเอาะ ได้ประชุมกําก ับ ติดตามการดําเนินการ ป้องกันการทุจริต เม่ือว ันท่ี ๑๘ 
มิถ ุนายน ๒๕๖๒ สร ุปผลการกําก ับ ติดตามการดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบ ัต ิการป้องก ันและปราบปราม 
การทุจริต ปีงบประมาณ 256๒ ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน – มิถ ุนายน ๒๕๖๒) ดังนี้ 

 

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1. โ ค ร ง ก า ร โรงเรียนบ้านละเอาะ 

ใ ส ส ะ อ า ด 

  

 กิจกรรมจัดทําแผนป้องกัน 
การทุจริต 

- โรงเรียนบ้านละเอาะ ประชุมจัดทําแผนป ้องก ัน
การทุจริตเพ่ือเสนอขอรับการสน ับสนนุงบประมาณ 
สพฐ. 
- โรงเรียนบ้านละเอาะ ประชุมพ ิจารณา
เปลีย่นแปลงงบประมาณตามแผนปฏ ิบัตกิารป้องก ัน 
และปราบปรามการทุจริต เพ ่ือใหส้อดคลอ้ง ตาม
งบประมาณท่ี สพฐ. จ ัดสรรให ้

ว ันท่ี  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประช ุม  
โรงเรียนบ้านละเอาะ  

- โรงเรียนบ้านละเอาะ เผยแพร ่แผนปฏ ิบัตกิาร
ป้องก ันและปราบปรามการทุจริต บนเว ็บไซต ์
โรงเรียนบ้านละเอาะ  

 

โรงเรียนบ้านละเอาะ 
มีแผนปฏ ิบัติการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต ประจําป ี
งบประมาณ 
2562 และได้ 
เผยแพร ่ต่อ 
สาธารณชนบน 
เว ็บไซต ์
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ 

 กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ เ จ ต จํา น ง 
สจุริต 

- ผอ.โรงเรียนบ้านละเอาะ ลงนามประกาศ 
ว ันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

- จัดพิธีประกาศเจตจํานงตอ่บุคลากรโรงเรียน 
ว ันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
บ้านละเอาะ 

- เผยแพร่ข่าวสารบนหน้าเว ็บไซต ์โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ 

ผอ.โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ ได้แสดง 
เจตจํานงสจุริต 
อย่างช ัดเจน ๒ 
ภาษา คือภาษาไทย 
และภาษาอ ังกฤษ 
ตอ่สาธารณชน และ
เผยแพร่บน เว ็บไซต์ 
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ 



 

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ว ัน/เดือน/ป ีท่ีได ้ดาเนินการ ผลการดาเนินงาน 
 กิจกรรมประชุมว ิเคราะห์ 

ความเสีย่ง 
- โรงเรียนบ้านละเอาะ จ ัดประชุมว ิเคราะห์ความ
เส ่ียง 

ว ันท่ี ๕ มิถ ุนายน 256๒ ณ ห้องประช ุม 
โรงเรียนบ้านละเอาะ 

โรงเรียนบ้านละเอาะ 
มีรายงาน 
การวิเคราะห ์ความ 
เสีย่ง นาไปสู่การ 
จัดทามาตรการ 

๒. โครงการส ่งเสร ิมคุณธรรม 
ปล ูกจิตสานึกและค่านิยม 
ตอ่ต้านการทุจริต 

  

 กิจกรรมอบรมให ้ความรู้ 
เรื่องวินัยและการดาเนนิการ 
ทางวินัย 

- โรงเรียนบ้านละเอาะ เร ียนเช ิญ เจ้าหน้าท่ีเขต 
บรรยายให ้ความรู้ว ันท่ี ๑๑ มิถ ุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประช ุมโรงเรียนบ้านละเอาะ 
 

บุคลากรใน 
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ว ินัยและการ 
ดําเนินการทางวนิ ัย 

 กิจกรรมอบรมให ้ความรู้เรือ่ง 
ระเบียบการเงินเก่ียวกับ 
การปฏบิ ัติหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ีเขต อบรมให ้ความรู้เรื่อง
ระเบียบ การเงินเก ่ียวก ับการปฏ ิบัติหนาท่ี 
ว ันท่ี ๑๑ มิถ ุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประช ุม 
โรงเรียนบ้านละเอาะ 

บุคลากรใน 
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ มีความรู้ 
ความเข้าใจเร ่ือง 
ระเบียบการเงิน 
เก่ียวกับการปฏิบ ัติ 
หน้าท่ี 

 กิจกรรมระดมความค ิดเห็น 
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
และการจัดการ 

- เจ้าหน้าท่ีเขตจัดกิจกรรมระดมความคิดเห ็น
เก่ียวกับ ผลประโยชน์ทับซอ้นและการจัดการ โดย
แบ่ง บุคลากรเป็น ๔ กลุ่ม ตามประเด็นความรนุแรง 
ของผลประโยชน์ทับซ ้อน และนาเสนอ แลกเปลี่ยน
รว่มก ัน ว ันท่ี ๑๑ มิถ ุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประช ุม
โรงเรียนบ้านละเอาะ 

บุคลากรใน 
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะได้รบัการ 
ปล ูกจิตสานึก และ
ค ่านยิมต่อต ้าน การ
ทุจริต 

 กิจกรรมจติอาสา - จัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านละเอาะ จิตอาสา เราทํา
ดีด้วยหวัใจ 

ว ันท่ี ๑๒ มิถ ุนายน ๒๕๖๒ ณ ว ัดบ้านละเอาะ 

บุคลากรใน 
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะได้รับ 
การปลูกฝัง จิต
อาสา 

 ก ิจกรรมหน ้าเสาธง และอบรม 
คุณธรรม จรยิธรรม 

- โรงเรียนบ้านละเอาะจ ัดก ิจกรรมเข ้าแถวเคารพ
ธงชาต ิสร ุปก า ร ด า เ น ิน ง า น ร อ บ ส ัป ด า ห ์แ ล ะ 
 ชี ้แ จ ง ง า น 

โครงการ ก ิจกรรมที ่จะดาเน ินการท ุกว ันจ ันทร ์
เวลา  ๐๘.๐๐ น. บร ิเวณหน้าเสาธง  โรงเรียน
บ้านละเอาะ 

บุคลากรได้รบัการ 
ปล ูกฝังคุณลกัษณะ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
อย่างต ่อเนื่อง 



 

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม ว ัน/เดือน/ป ีท่ีได ้ดาเนินการ ผลการดาเนินงาน 
๓. โครงการยกระดับการทางาน 

ให้สอดคล ้องก ับการประเมิน 
คณุธรรมและความโปร่งใส ใน
การดาเนนิงานของโรงเรียนบ้าน
ละเอาะ 

  

 กิจกรรมประช ุมช้ีแจงเกณฑ ์และ
แนวทางการประเมิน ITA 

- โรงเรียนบ้านละเอาะประชุมช ้ีแจงเกณฑ ์และแนวทาง 
การประเมิน ITA ในว ันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

บุคลากรในโรงเรยีน
บ้านละเอาะมีความรู้ 
เก่ียวกับเกณฑ และ
แนวทางการ ประเม ิน 
ITA 

 แบ่งงานและมอบหมายหน ้าท่ี - โรงเรียนบ้านละเอาะแต่งตั้งผูร้ ับผ ิดชอบ
คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินค ุณธรรมและ
ความโปร ่งใส ในการดาเนนิงานของโรงเรียนบา้น
ละเอาะ  

 

บุคลากรได้รับ 
มอบหมายงาน 
และหน้าที ่อย่าง 
เป็นธรรม 

 กาก ับ ติดตามการดาเนินงาน 
ตามตัวช ้ีว ัด ITA 

- โรงเรียนบ้านละเอาะประช ุมกำกับ ติดตามการ
ดําเนินงานว ันท่ี ๑๘ มถิ ุนายน ๒๕๖๒ 

ผ ู้รับผ ิดชอบแต่ละ 
ตวัช ้ีว ัดรายงานได ้
สมบูรณ์ 44 ตัว 
บ่งช้ี ไม่สอดคลอ้ง 
ตามเกณฑ ์๔ ตัว 
บ่งช้ี ตอ้งแก้ไข 
ปรับปรุง 

๔. โครงการ โรงเรียนบ้านละเอาะตาม
รอยพ่อดว้ยศาสตร์พระราชา 

- โรงเรียนบ้านละเอาะจดัทําโครงการ โรงเรียน 
บ้านละเอาะตามรอยพ่อด ้วยศาสตร ์พระราชา วันท่ี ๘ 
ม ิถ ุนายน 256๒ ณ โรงเรียนบา้นละเอาะ 
 

บุคลากร ได ้
แลกเปลีย่น การ
จัดการเรียนรู ้ตาม
รอยพ ่อดว้ย ศาสตร์
พระราชา 

๕. โครงการพัฒนาเวบไซต ์โรงเรียนบ้าน
ละเอาะ เพ ่ือรองรับการประเมิน ITA 

- มีเว็บไซต ์โรงเรียนบ้านละเอาะสจุริต 
- โรงเรียนบ้านละเอาะไดพ้ ัฒนาสารสนเทศและเปดิเผย

ข ้อมูล สอดคลอ้งตามเกณฑก์ารประเมิน ITA 2019 

- มีเว็บไซต ์
โรงเรียนบ้าน
ละเอาะสจุรติ 

- ไดพ้ ัฒนา 
สารสนเทศ และ
เปิดเผย ตอ่
สาธารณชน 

๖. โครงการศ ึกษาด ูงานสร ้างฐาน 
ความคิด สู่คุณธรรม 
และความโปร ่งใส 

- โครงการได้รบัการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว ่างดําเนนิการ 
- กําหนดจัดว ันท่ี ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านละเอาะ 

๗. โครงการประกวดส ่ือสร ้างสรรค ์
ส ่งเสร ิมค ุณธรรม และต ่อต ้าน การ
ทุจริตคอรร์ปัช ่ัน 

- โครงการได้รบัการอนุมัต ิแล้ว 
- ประชาส ัมพ ันธ ์ไปย ังโรงเรียนต่างๆแล้ว 
- กําหนดจดัการประกวด กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๘. โครงการบรหิารงบประมาณ 
เช ิงสร ้างสรรค์ป ้องก ัน 
ผลประโยชน์ทับซอ้น 

- โครงการไดร้บัการอนุมัต ิแล้ว 
- อยู่ระหว ่างดําเนนิการ 



 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏ ิบัติการป ้องกันและปราบปรามการท ุจรติของโรงเรียน 
บ้านละเอาะ  ประจำป ีงบประมาณ 256๒  ได ้ดําเน ินการแล ้ว  จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50  
และอยู่ระหว ่างดําเนินการ จํานวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.50 

ข้อเสนอแนะ 
การเป ิดโอกาสให ้บุคลากรเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมร ับผ ิดชอบการจ ัดโครงการ หร ือก ิจกรรม ตาม

แผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ส ่งผลให ้การดําเน ินงานเป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธิภาพ และ
บังเก ิดประสิทธผิล 

 

จึงเรียนมาเพ ่ือโปรดทราบ 
 

 
 
 

 

 
 (นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ํา) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ 
 
 
 
 


