
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  ต าบลดอนยาง  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  
ที่        พิเศษ/2565                                วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2565   
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน 
          สถานศึกษาป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (6 เดือน) 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  
 
             ตามที่งานนโยบายและแผนได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาหน่วยงาน
จากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น จึงขอความ
อนุเคราะห์กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
          ในการนี้ โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565         
ดังแนบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตน าข้อมูลการรายงานประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์โรงเรียน 

        

                                ลงชื่อ                                     ผู ้ผู้รายงาน  

                             (นางภัสธิตา  อ านวยวิทยากุล)  

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน  

- ทราบ  

                                                             ลงชื่อ  

                             (นางอิสรีย์  อิฐกอ)  
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา   

                                                              
 
 
 



ความน า 
  หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความส าเร็จของการด าเนินการ ตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ ค านึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่ เกี่ยวข้องได้ ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ การป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
หน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ผู้เรียน

เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน ระดับดี สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์มุ่ง
ส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ทัศนคติวิสัยทัศน์ ในการ
ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ ด าเนิน ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรมและ
จริยธรรม  

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา  

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา  

3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร บังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา  

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้ าที่ราชการด้วย ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ ติ ดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 



 1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการเป็น
พลเมืองดี  

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กรทุก
ภาคส่วน  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น อิสระใน
การท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา คุณภาพ 
ทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา วัตถุประสงค์มุ่ง

พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และ มีประสิทธิภาพ สร้าง
กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค ส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ บริหารงาน

บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน 

อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ภารกิจและความ รับผิดชอบ  
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกัน  
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน การ ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  



2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน 
สถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา วัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหา การทุจริตให้เป็น ระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ องค์กรทุกภาคส่วน  

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริต  
1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ  
1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร

ทางการศึกษานักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  



ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมี

ความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน สถานศึกษา

มากยิ่งขึ้น  
4. โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  

บทสรุป  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท า

ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ชุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มี
ความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลา กร
ทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตาม ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วน
มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ 
  

 

 

 

 

 

 



                                                                             
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 

ประเด็นการก ากับติดตาม 
ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีการศึกษา 2565 ผลการ

ด าเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านทุจรติในสถานศึกษา 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่
วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 
4.0) 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

3. กิจกรรมค่ายเยาวชนต้น
กล้าสุจริต 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อ
การทุจริต 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

5. กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

6. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 
สร้างค่านิยมซื่อสตัย์สจุริตใน
สังคม (สื่อป้องกันการทุจรติ) 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

7. กิจกรรมการถอดบทเรยีน 
Best Practice ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

8. นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 
(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

9. งานพัฒนาส านักงานกิจการ
นักเรียน 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

10. งานกิจกรรมนักเรยีนและ
วันส าคัญ 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

11. งานป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

12. งานสภานักเรียนและ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

            ก าลัง
ด าเนินการ 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประ
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

หมายเหตุ เสร็จ
สิ้น 

ก าลัง
ด าเนิน 
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน
การ 

โรงเรียนสุจริต 1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
ทุจริตในสถานศึกษา(ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย) 

- นางสาวพีระฎา  
ถนอมสุข 

 

√ 

  

2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สูว่ิถี
พอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 

5,000 นางสาวธิดารตัน์  
คลี่เกษร 

 √   

3. กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกลา้
สุจริต 

10,000 นางสายสุนยี์  
เอื้องเรืองโรจน ์

 √   

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครอื 
ข่ายผู้น าเยาวชนไม่ทนต่อการทจุริต 

- นางสายสุนยี์   
เอื้องเรืองโรจน ์

 √   

5. กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

- นางสายสุนยี์  
เอื้องเรืองโรจน ์

 √   

6. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่า 
นิยมซื่อสัตย์สุจริตในสังคม (สื่อป้อง 
กันการทุจริต) 

5,000 นางพิมพ์น้ าผึ้ง   
วรรณสาม 

 √   

7. กิจกรรมการถอดบทเรียน Best 
Practice ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- นางสายสุนยี์  
เอื้องเรืองโรจน ์

 √   

8. นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลัก 
สูตรต้านทุจริตศึกษา(ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย) 

- นางสาวศรณัยา    
กาเลี่ยง 

 √   

ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
ด้านกิจการ
นักเรียน    

1. งานพัฒนาส านักงานกิจการ
นักเรียน 

12,000 นางสาววาสนา   
พุทธมาศ 

 √   

2. งานกิจกรรมนักเรียนและวัน
ส าคัญ 

24,000 นางสาวปราณี   
เดชฤกษ์ปาน 

 √   

3. งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 

10,000 นายเอกชัย  
มากยอด 

 √   

4. งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

40,000 นางสายสุนยี์ 
เอื้องเรืองโรจน ์

 √   

 

 

 

 



 


