
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
"การป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) 

 
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถานศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
  ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
  ระยะที่ 2 รอบ 9 เดือน เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 
  ระยะที่ 3 รอบ 12 เดือน กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณตาม      โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      งบประมาณจาก สพฐ. 
      งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
 
ส่วนที่ 1  รายละเอียดของโครงการ 

โครงการ   โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศกึษาแหล่งเรียนรู้                       

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายนรินทร์  ศรีสารคาม ,นางเพ็ญประภา  คำประภา , 

          นางนวรัตน์  อรรคแสง, นางดวงพร  ศรีเสน่ห์ 

 ความเชื่อมโยง  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ มติคณะรัฐมนตรี  
  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับที่ 1)  
  1)  ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)    ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจร ิต       
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50       ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงานป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เกณฑ์การประเมิน ITA Online ให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อนำไปสู ่การยกระดับคะนนดัชนีการรับร ู ้การทุจร ิต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน
ของการดำเนินการ และมุ่นเน้นการ่วมดำเนินการขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ  
                    ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที ่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันการ
ทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอาย
ต่อการทุจริต เพื่อวางรากฐานในการปลูกจิตสำนึก จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิ
บาลและมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครู       และบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 
ประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งให้ผล
หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมาย  และเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริต มีความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มคี่านิยมร่วมต้านทุจริตและมีจิตสำนึก



สาธารณะ  
             2.2 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
               2.3  เพื่อปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและ     
มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
             2.4 เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุก 
 
 
 
 
 
3. เป้าหมาย 

       เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียน   จำนวน 1480  คน    
  เชิงคุณภาพ 
          1. นักเรียน  มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการดําเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสถานศึกษา“ป้องกันการ
ทุจริต”(ภายใต้ช่ือโรงเรียนสุจริต)  
          2. โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  มีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานสู่ “โรงเรียนสุจริตต้นแบบ” สู่ความยั่งยืน 

          3. นักเรียน  ได้แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นใน

ศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีนวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริต 
 
4. ความสอดคล้อง 
 4.1 สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. 
   นโยบายที่ 1 ด้านความมั่นคง 
   นโยบายที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
   นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  



   มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
   มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
                                    ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  2 การดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5. การดำเนนิการโครงการ/กิจกรรม (เป็นไปตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ) 
     ผลการดำเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมที่มีการดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยตามที่ระบุไว้ 
 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย ตลอดปีการศึกษา2565 งานบริหารทั่วไป 

2. กิจกรรมยุวทูตความดี มีจิตอาสา ตามวิถีพุทธ 
 

ตลอดปีการศึกษา2565 งานบริหารทั่วไป 

3.  กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 
 

ตลอดปีการศึกษา2565 งานบริหารทั่วไป 

4. กิจกรรมบริษทัสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต) 
 

ตลอดปีการศึกษา2565 งานบริหารทั่วไป 

5 กิจกรรมส่งเสรมิและดูแลความประพฤติของนักเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา2565 งานบริหารทั่วไป 



 

 

 

 

 

 

 

6. งบประมาณ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
    จำนวน ..................บาท  

 
 
     
 
 
 
 

7. สถานที่ดำเนินการ  
8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน  มีกลไก และนวัตกรรมการป้องกันในการยับยั้งการทุจริต  

6 กิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน ปปช.
น้อย/ปปช ชุมชน) 
 

ตลอดปีการศึกษา2565 งานบริหารทั่วไป 
 

7 กิจกรรมยุวจราจร   
 

ตลอดปีการศึกษา2565 งานบริหารทั่วไป 

6 สรุปผลการดำเนินงาน  
 
 

กรกฎาคม–กันยายน 2565 งานบริหารทั่วไป 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
รวม

งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ  

       



9.2 นักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาสู่ความเป็นเขตสุจริตต้นแบบ 
9.3 นักเรียน สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต

สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
          9.4 นักเรียน ได้แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นใน
ศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความตระหนัก และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของโรงเรียน 
2. การประเมินผลคุณธรรมและความสุจริต   

- การสังเกต 
 
ผลการประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 11.๑ สรุปปัญหาอุปสรรค 
    มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลต่อความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรม 
 11.๒ ข้อเสนอแนะ 
    ควรดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องเพือ่ความยั่งยืนในการปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต 
 
 
 
 



 
  

 
ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
      (นางเพ็ญประภา  คำประภา)              (นายนรินทร์  ศรีสารคาม) 

 ชำนาญการพิเศษ     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

(ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ   (ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบ
โครงการ 

(นางสุกัลยา ภักดีกุล)     (นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์) 
        รองผู้อำนวยการโรงเรียน        รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

 
(ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายทองไส  เทียบดอกไม้) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 
 
   ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายสมศักดิ์  ภูมกิอง)   
         ผู้อำนวยการสถานศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม 
12. ภาพประกอบกิจกรรม 
  
 

 

 


