
 

รายงานการกำกบัติดตามการดำเนินการ 
การป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี 
ท่ี…………………..  วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2565 
เร่ือง   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

           ตามท่ีนางสาวประภากร คงจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐและพัฒนาความ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำ
การพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตนั้น  
 ในการนี้ทางผู ้รับผิดชอบได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานความคืบหน้าการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ) มีรายละเอียด
ดังแนบ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตนำข้อมูลการรายงานประชาสัมพันธ์ 

      

ลงช่ือ   
(นางสาวประภากร  คงจันทร์) 

                                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................ 

       ลงช่ือ   
                             ( นางนฤดี   ตุลารักษ์ ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานีชุมพร ประจำปีงบประมาณ2565 

2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

กิจกรรม 
งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

การดำเนินการ 

รายงานผลการดำเนินการ 
เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง

ดำเนินงาน 
ยังไม่
ดำเนิน
การ 

1. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1,000 นางสาวประภากร คงจันทร ์

 

 

✓ 

 ส่งผลให้โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีการดำเนินงาน
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ 

2. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชน 

1,000 นางสาวประภากร คงจันทร ์

 ✓ 

  พัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วน ร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตใน สถานศึกษา (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ส่งผลให้
นักเรียน มีกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์อยู่
อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ 

3. ค่ายเยาวชน “ต้นกล้าสุจริต”/ 
“คนดีของแผ่นดิน” 

2,000 นางสาวพจนีย ์ทองจิตร 

 

 

✓ 

 การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต/คนดีของ
แผ่นดินส่งผลให้ได้ 
- แกนนำเยาวชนคนดีของแผ่นดินแกนนำเครือข่าย 
เพื่อสร้างพลัง การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ
ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียน เครือข่ายมีคุณลักษณะ 
๕ ประการ การมีทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย 
ซื ่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะให้เกิดกับ
นักเรียนเครือข่าย 



 

กิจกรรม 
งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
การดำเนินการ การดำเนินการ 

เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น เสร็จ
สิ้น 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 

500 นางสาวพจนีย์ ทองจิตร 

 

✓ 

  ผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำ
เยาวชนไม่ทน ต่อการทุจริตมีผลการดำเนินงานดังนี้ 
- มีแกนนำในโรงเรียนเครือข่ายเพิ่ม มากขึ้น 
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้นำเยาวชน
ในโรงเรียน เครือข่ายในการต่อต้าน 
การทุจริต ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนคุณลักษณะ ๕ ประการ 

5. บริษัทสร้างการดี 
 
 
 

3,000 นางพิศลดา  แสงระว ี

 

✓ 

  จากการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีส่งผลให้ 
- นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และนำองค์ความรู ้ไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็น รายได้เสริม 
- นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต 
- มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมบริษัท
สร ้ า งการด ีจากบ ุคคลภายในและภายนอกได ้แก่
คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและ 
คณะกรรมการป.ปช.ส.สพฐ. ชุมชน 
- นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้าง
งานได้ฝึกทักษะด้านอาชีพผู้ผลิตผู้ 
จำหน่ายควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรง ต่าง ๆ 
- นักเร ียนมีว ิถ ีช ีว ิตเป ็นคนผล ิตตามคุณล ักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริตคือทักษะกระบวนการที่มีวนิัย 
ซื่อสัตยส์ุจริต อยู่อย่าง พอเพียงและจิตสาธารณะ 
 
 



 

กิจกรรม 
งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

การดำเนินการ 

รายงานผลการดำเนินการ 
เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง

ดำเนินงาน 
ยังไม่
ดำเนิน
การ 

6. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

500 นายพงศ์ธร  เจรญิกิจ 
ครูศิริมา  ปานแขวง 

 

 ✓  ผลการดำเน ินงานในการจัดกิจกรรมสร้างส านึก
พลเมืองดี(Project Citizen) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
- พัฒนากระบวนการคิดวางแผนออกแบบการจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะในชุมชนและจิตสาธารณะ 
ภายในโรงเรียน ในห้องเรียน และชุมชน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะเด่น ให้เป็นผู้มีจิต 
สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน 

7. การถอดบทเรียน (Best 
Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอน 

500 นางสาวประภากร คงจันทร ์

 

✓   ผลในการดำเนินงาน 
1. ส่งผลให้ผู ้บริหารและครูใช้กิจกรรมถอดบทเรียน 
พัฒนากระบวนการในการทำงานอย่างต่อเนื่องและ
ตรงจุด 
2. การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครูส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการดังนี้มีกระบวนการคิด 
มีวินัยมีความซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

8. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - นางสาวสุชาดา  เพชรสุก 
นางสาวประภากร คงจันทร ์

 ✓  - ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการ
จัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับช้ันท่ีสอน 
- ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาเพิ่มเติมของทุกระดับช้ัน 
- ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 



 

กิจกรรม 
งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

การดำเนินการ 

รายงานผลการดำเนินการ 
เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง

ดำเนินงาน 
ยังไม่
ดำเนิน
การ 

9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

500 นางสาวประภากร คงจันทร ์

 

 ✓  - ทำให้ผู ้เร ียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้เรียนยัง ได้รับการบ่ม
เพาะพฤติกรรมที ่พ ึงประสงค ์ให ้ก ับตนเองผ ่าน
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตของครูผู้สอน 

10.กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (ส่ือ
ป้องกันการทุจริต) 

1,000 นายธีรพงค์  คงกระพันธ์
นางสาวสุดารัตน์  จีนเจียง 

✓   จัดทำคลิป VDO ด้วยมือถือส่งผลให้นักเรียนเกิดมี 
คุณลักษณะ ๕ ประการ คือ มีกระบวนการคิด มีวินัย 
ม ีความซื ่อสัตย ์อย ู ่อย ่าง พอเพียง และการมีจิต
สาธารณะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


