
 



 

ค าน า 

 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต) รอบ 6 เดือนแรก  ในปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการติดตามโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ และงบประมาณในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ตามกรอบทิศทางในการ

ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายส าคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

 

        

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต) รอบ 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ 2565 

…………………………………………………….. 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในโรงเรียน

กงไรลาศวิทยา การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ( 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ) ได้สิ้นสุดลง 

แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน

กระบวนการการ ปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา

ทางสังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มี

วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือ กลุ่มตัว แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้

มีความเป็นพลเมืองที่ดีท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ เสียสละ เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค

ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ : และพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  

กลยุทธ์:  1. การประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบาย

คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 2.สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตให้ด ารงตน 

อย่าง มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ  

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน ์ส่วนรวมในการด าเนินงาน  

4.ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต  

5. ใช้กลไกทางศาสนาเพ่ือขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี 



 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
ประเด็นการก ากับติดตาม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
1. ศึกษาวิธีการวัดผลประเมินผล

ในโรงเรียน  และประชุม
วางแผน(P) 

   
 

 
- 

 
- 

 
- 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรม (D)       
1. กิจกรรมประกาศค า 
ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต 

 
 

   
1000 

  

2. กิจกรรมค่ายเยาวชน “คน
ดีของแผ่นดิน” 

 
 

   
- 

 
- 

 
- 

-ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้น ม.1และม.4 

 
 

   
1000 

  

-ค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.1-6    1000   
- กิจกรรมฐานคุณธรรม    2000   
- กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้
พระสวดมนต์  

    
- 

 
- 

 
- 

- กิจกรรมออมเงินกับธนาคาร
ออมสิน 

  
 

 - -  

- กิจกรรมจิตอาสากล้าท าดี
กับชมรมต้นกล้าท าดีศรี 
กงไกรลาศ 

  
 

  
1000 

  

- กิจกรรม ร.ด. จิตอาสา    -   
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
รายห้องเรียน 

    
2000 

  

3. กิจกรรมประเมิน IIT EIT 
และเผยแพร่ข้อมูล(OIT) ผ่าน
เว็บไซต์ของทางโรงเรียน 

  
 

  
1500 

  

 



 

 
ที ่

 
ประเด็นการก ากับติดตาม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
3. นิเทศติดตามการด าเนินการ 

(C) 
  

 
 - - - 

4. สรุปประเมินกิจกรรมและ
จัดท ารายงานกิจกรรม  (A) 

 
 

   
500 

  

 รวม 10,000   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่

เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์: 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)ของ

ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในระบวนการ

ท างาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์: 1. พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1.ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบสู่การปฏิบัติ 

2.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ

ต่อต้านการทุจริต 

3. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหาสาระและช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

 



 

 


