
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

รอบ 6 เดือน  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

6 เดือนแรก 
         ปีงบประมาณ 2565 

 
 

โรงเรียนหนองแวงวิทยา  
อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 



คํำนํำ 
 
 ตามที่โรงเรียนหนองแวงวิทยา ได้ดําเนินการจัดทําและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี 
(พ.ศ. 2565 – 2567) เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาในการต่อต้านการทุจริต 
อย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสํานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้โรงเรียนดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตสามปี (พ.ศ. 2565 –2567) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบนั้น 
 บัดนี้ โรงเรียนหนองแวงวิทยาได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร 
ที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ 
 
 
 
 
 

     กลุ่มบริหารวิชาการ 



สารบัญ 
 

เรื่อง             หน ้า 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2565 – 2567)          1 
ส่วนที่ 2 แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ        2 
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดําเนินการ รอบ 6 เดือน 
 
ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล         5 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2565 – 2567) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 



 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 

(พ.ศ. 2565 – 2567) 
 

 กิจกรรม 
ระยะเวลา ( เดือน ) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 กิจกรรมประกาศ 

เจตนารมณ์/กําหนด 
นโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน 

            

2 กิจกรรมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ  
“แนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ภายในองค์กร” 

            

3 กิจกรรมทําความดี 
เพ่ือสาธารณะ แบ่งป ัน 
ลดความเห็นแก่ตัว โดย 
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ 

            

4 กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้ 
หลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา 

            

5 กิจกรรมประชุม 
ปฏิบัติการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) 
ประจําปี 2565 และ 
การจัดทําหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

                

6 เสนอสรุปผลการ 
ดําเนินงานต่อ 
ผู้อํานวยการ 
สถานศึกษาเพ่ือทราบ 
ต่อไป 

            

1 



 
ส่วนที่ 2 แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดํำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ 

ที่ดํำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดํำเนินการ (Monitoring & Review Evaluation Report) 
  รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565      รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 

 
 

ประเด็นการกํำกับติดตาม ปฏิทินการกํำกับติดตาม ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ ผลการดํำเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนด 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 

             
- 

ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ 
เกี่ยวกับนโยบายคุณธรรม 

และความโปร่งใส 
(ดําเนินการแล้ว) 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อนภายในองค์กร” 

             
- 

ผู้บริหารจัดประชุม “แนวทาง 
การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนภายในองค์กร” 

(ดําเนินการแล้ว) 
3. กิจกรรมทําความดีเพ่ือสาธารณะ 
แบ่งป ันลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ เช่น 
การจัดทําบริษัทสร้างการดี การจัดทํา 
ปปช.สพฐ.น้อย การเข้าค่ายคุณธรรม 
ฯลฯ 

             
 

5,000 

โรงเรียนจัดกิจกรรมทําความ 
ดีในรูปแบบต่างๆ 
(ดําเนินการแล้ว) 

4. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
หลักสตรต้านทุจริตศึกษา 

             
5,000 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยใช้หลักสูตรต้าน 
ทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้น 

(ดําเนินการแล้ว) 
5.กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

             
- 

ผู้รับผิดชอบจัดประชุม 
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
รับการประเมินคุณธรรมและ 

2 



 
 

(ITA) ประจําปี 2565 และการจัดทํา 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

             
- 

ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

(กําลังดําเนินการ) 

6. เสนอสรุปผลการดําเนินงานต่อ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาเพ่ือทราบ 
ต่อไป 

             
- 

ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานผล 
เสนอผู้บริหารทราบ 
(ดําเนินการแล้ว) 

รวม 10,000  
 

  ลงชื่อ           ลงชื่อ        
          ( นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี )        ( นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ ) 
       ผู้รายงานข้อมูล                                                                   ผู้อาํนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
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ภาคผนวก 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
เร่ือง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 3 ปี ( 2565-2567 ) 

 
 ตามท่ีโรงเรียนหนองแวงวิทยาได้จัดทําและประกาศใช้แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต 3 ปี ( 2565-2567 ) 
เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารสถานศึกษาในการต่อการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสํานักงานป้องกัน และปราบปราม 
การทุจรติแห่งชาติ ได้ให้สถานศึกษาดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 3 
ปี ( 2565-2567 ) ในปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม นั้น 
 บัดนี้ โรงเรียนหนองแวงวิทยาได้ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

          
          ( นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ )  
                                                   ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 

5 


