
  

 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๔ – 3๑ มีนาคม 256๕) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
                                                            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                  

กระทรวงศึกษาธิการ 



สารบัญ 
 

       เร่ือง               หน้า 
▪ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต         1 - ๖ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 256๔ – 3๑ มีนาคม 256๕) 
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รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๔ – 3๑ มีนาคม 256๕) 
****************************** 

  ด้วยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื ่อสัตย์สุจริต อยู ่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ เพื ่อร่วมผนึกกำลังและ  
ความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต สำนักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์
หลักที ่ใช ้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึง  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564)  
  โรงเรียนอนุบาลลำพูน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และแผนปฏิบัติการตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนอนุบาลลำพูน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 1. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา 
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 3. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 5. การพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลลำพูน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
 



๒ 
 

 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และสร้างจิตสำนักในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
 7. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลลำพูน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (ITA Online) 
   

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม”  
   
 ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในรอบ 6 
เดือนแรก (1 ตุลาคม 256๔ – 3๑ มีนาคม 256๕) ดังนี้ 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๔ – 3๑ มีนาคม 256๕) 
*********************** 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษา (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
10,0๐๐ 

 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ  

โดยได้วางแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของสถานศึกษา 

น.ส.จันจิรา มะโน
เพ็ญ  

และคณะครูสังคม
ศึกษาฯ 

- 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

- - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
โดยได้วางแผนการจัดทำแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดี 
ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

น.ส.จันจิรา มะโน
เพ็ญ  

และคณะครูสังคม
ศึกษาฯ 

- 

3 การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

- - อยู่ระหว่างดำเนินการ  
โดยได้วางแผนการติดตามและประเมินผล 
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

น.ส.จันจิรา มะโน
เพ็ญ  

และคณะครูสังคม
ศึกษาฯ 

 
 

- 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

๔ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

๑,000.- - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
โดยไดว้ิเคราะห์รายละเอียดเกณฑ์ 
การประเมิน ตัวชี้วัด และเครื่องมือ 
ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  

นายอุทาน ประสงค์
ทรัพย์ 

และคณะ 

- 

๕ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. - - 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
โดยได้ศึกษาข้อมูลและวางแผนพัฒนา
นวัตกรรมในการดำเนินงานองค์กร
คุณธรรม 

นายอุทาน ประสงค์
ทรัพย์ 

และครูสาระสังคม
ศึกษาฯ 

- 
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