
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 (ไตรมาสที ่1) 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

ประเด็นการก ากับติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตามปีงบประมาณ 2563 ผลการด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ /ก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

         ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร”  

         ด าเนินการแล้ว 

3. กิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

         - 

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปี 2563 และ 
การจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

         - 

 

ว่าที่ ร้อยตรี  อดิศักดิ์ น าระนะ        รุ่ง  แผ่นสุวรรณ 
              (อดิศักดิ์  น าระนะ)     (นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ) 
                  ผู้รายงานข้อมูล        ผู้รับรองข้อมูล 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 (ไตรมาสที ่2) 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

ประเด็นการก ากับติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตามปีงบประมาณ 2563 ผลการ
ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ /ก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

         ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร”  

         ด าเนินการแล้ว 

3. กิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

         อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปี 2563 และ 
การจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

         - 

 

ว่าที่ ร้อยตรี  อดิศักดิ์ น าระนะ        รุ่ง  แผ่นสุวรรณ 
              (อดิศักดิ์  น าระนะ)     (นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ) 
                  ผู้รายงานข้อมูล        ผู้รับรองข้อมูล 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 (ไตรมาสที ่3) 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

ประเด็นการก ากับติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตามปีงบประมาณ 2563 ผลการ
ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ /ก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

         ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร”  

         ด าเนินการแล้ว 

3. กิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

         อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปี 2563 และ 
การจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

         - 

 

ว่าที่ ร้อยตรี  อดิศักดิ์ น าระนะ        รุ่ง  แผ่นสุวรรณ 
              (อดิศักดิ์  น าระนะ)     (นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ) 
                  ผู้รายงานข้อมูล        ผู้รับรองข้อมูล 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 (ไตรมาสที ่4) 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 

ประเด็นการก ากับติดตาม ปฏิทินการก ากับติดตามปีงบประมาณ 2563 ผลการ
ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ /ก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

         ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร”  

         ด าเนินการแล้ว 

3. กิจกรรมท าความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

         อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปี 2563 และ 
การจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

         อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

ว่าที่ ร้อยตรี  อดิศักดิ์ น าระนะ        รุ่ง  แผ่นสุวรรณ 
              (อดิศักดิ์  น าระนะ)     (นายรุ่ง  แผ่นสุวรรณ) 
                  ผู้รายงานข้อมูล        ผู้รับรองข้อมูล 

 

 


