
 
 
 

 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564   

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  
************************************ 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงเรียนซึง่ในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตขึ้น และมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้



 

ยุทธศาสตร์            กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ  งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
เบิกจ่าย 

ผลการ 
ดำเนินงาน  

หมายเหตุ 

1.เสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยมให้สถานศึกษา 
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล    

1 . การประกาศเจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และกำหนดนโยบาย  คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ในโรงเรียน 

1.การประกาศเจตนารมณ์                       
การกำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตนาการบริหาร
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต   
- การประกาศนโยบาย คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
- การออกติดตามแนวทางการ           
ให้ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือ
ปฏิบัติตามนโยบาย ของรัฐบาลใน
การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

 
 

ต.ค. 63  
 

ต.ค. 63 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
  
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไมใช้งบประมาณ  

 
 
-  
 
-  
 
-  

 
 

แล้วเสร็จ  
  

แล้วเสร็จ  
 

แล้วเสร็จ  

 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากร 
ในโรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
และวินัยของครูและนักเรียน   
   - กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา   
 
   - กิจกรรมก่อนจบพบพระ 
 
   - กิจกรรมสร้างระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

พ.ย.-ธ.ค. 63  
 

ม.ีค. 64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

5,000 
 

15,000 

 
 
- 
 

5,000 
 

15,000 

 
 

แล้วเสร็จ  
 

 แล้วเสร็จ  
 

แล้วเสร็จ 

 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 



ยุทธศาสตร์            กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ  งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
เบิกจ่าย 

ผลการ 
ดำเนินงาน  

หมายเหตุ 

 3. กิจกรรมการใหค้วามรู้เรื่อง  
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ    
บุคลากรทุกคน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการทำความดี  
เพ่ือสาธารณะ มีการแบ่งปัน ลด  
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักความ 
พอเพียงมีวินัยและมีจิตสาธารณะ  
  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
  
  - กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด   
 
  - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ
นักเรียนในทุกระดับชั้น 

 
 
 
 

 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
  

 
 
 
 

25,000 
 

40,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

 
 
  
 

- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

กำลัง
ดำเนินการ 

 กำลัง
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

 
 
 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

2. บูรณาการ
หน่วยงานทุกภาคส่วน 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา   

1. สร้างความตระหนักและ            
ปลูกจิตสำนึกการเป็น 
พลเมืองดี 

- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน  
 
- กิจกรรมีหน้าเสาธง  
 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
 
- สถานศึกษาสีขาว                
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ก.พ. 64 - มี.ค.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

20,000 
 

34,526 

- 
 
- 
 

20,000 
 

- 

กำลัง
ดำเนินการ  

 กำลัง
ดำเนินการ  
แล้วเสร็จ 

 

กำลัง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

 

 



ยุทธศาสตร์            กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ  งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
เบิกจ่าย 

ผลการ 
ดำเนินงาน  

หมายเหตุ 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบ  

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา   
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองใน 
ทุกภาคเรียน   
- กิจกรรมเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
- กระดานข่าวและช่องทางรับ 
เรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ 

4 ครั้ง/ภาคเรียน 
 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

15,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

- 
 

15,000 
 
- 
 
 
-  

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

กำลัง
ดำเนินการ 

  
กำลัง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

 
ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาตาม 
แนวทางการกระจาย
อำนาจทางการศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดยคณะ
ภาคีกรรมการ4 ฝ่าย โดยให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและกรรมการสถานศึกษา
เป็นผูก้ำหนดนโยบายร่วมกับ โรงเรียน  
- กิจกรรมสภานักเรียน   
- กิจกรรมการประชุมครูและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

 
 
 
 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

กำลัง
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

 

 

 



ยุทธศาสตร์            กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ  งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
เบิกจ่าย 

ผลการ 
ดำเนินงาน  

หมายเหตุ 

3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา   

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้ง 
สร้างความโปร่งใสและเป็น 
ธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ภายใต้ระบบคุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณด้วย 
ความโปร่งใส โดยมีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือ 
ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใส   
- การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทุก
ฝ่ายมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค ์
ต่อต้านการทุจริต 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

 
 

 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 
 
 
- 

แล้วเสร็จ 
 
 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

 2. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ             
ทีม่ีความเกี่ยวข้องกัน 

- กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
และชุมชน   

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ 
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์  
ต่อต้านทุจริตในการประชุมทุกครั้ง   
- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
โรงเรียน 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 
- 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

 4. การควบคุมภายในและการ 
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน  
การจัดซื้อจัดจ้าง   
- งานควบคุมภายในโรงเรียน    
  
- เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ทุกฝ่าย 
ในโรงเรียนทราบเป็นระยะ ๆ  

ก.ย.64 
 

ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 
- 
 
- 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 



ยุทธศาสตร์            กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ  งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ  
เบิกจ่าย 

ผลการ 
ดำเนินงาน  

หมายเหตุ 

4. พัฒนาศักยภาพ       
ครูบุคลากรทาง
การศึกษานักเรียน       
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ  
ทุจริตสถานศึกษา 

1 . พัฒนาสมรรถนะและขีด  
ความสามารถของครูบุคลากร  
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- การอบรมครใูนเรื่องการป้องกัน 
การทุจริต   
- การอบรมนักเรียนในเรื่องวินัย  
คุณธรรมพ้ืนฐานในตอนโฮมรูม  
กิจกรรมีหน้าเสาธง 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 
- 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง  

 2. ป้องกันและปราบปราม           
การทุจริตในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู  
- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

 3. บุคลากรในโรงเรียน 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ 
ตนเองได้อย่างถูกต้อง  

- การประกาศยกย่องนักเรียน ครู 
ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ   
- ส่งเสริมใหค้รูนำเสนอผลงานที่ 
ดีเด่นเพ่ือเข้ารับรางวัลในด้านต่างๆ 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 
- 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

 4. แนวปฏิบัติการสร้างองค ์
ความรู้ในเรื่องการป้องกัน                 
การทุจริตในโรงเรียน 

- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
เรื่องการทุจริต อย่างสร้างสรรค์ 
เข้าใจง่าย   
- กระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายใน 
โรงเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ในการต่อต้านการทุจริต 

ก.ย.64 
 

ก.ย.64 
 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

- 
 
- 
 
- 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

แล้วเสร็จ 
 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 

ดำเนินการ  
ต่อเน่ือง 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภาพลักษณ์ของโรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกูล ให้เป็นที่ยอมรับ โปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยสนับสนนุ/ปัญหาอปุสรรค  

ปัจจัยสนับสนุน  

1. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน 

การทุจริต การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ต่อต ้านการทุจริต  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญ 

ในการดำเนินการตามแผนฯ   

ปัญหาอุปสรรค  

1. มีสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนไม่อาจดำเนินการ หรือ ต้องปรับเปล่ียนการดำเนินการ  
ข้อเสนอแนะ  

ควรมีในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2564             
ใหส้อดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้ตามท่ีวางวัตถุประสงค์ไว้  


