
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชลธารวิทยา    อำเภอ หลังสวน  จังหวัด ชุมพร 
ท่ี        วันที่   1  มิถุนายน  2564                                                
เร่ือง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจร ิต)  ประจำปีงบประมาณ                         
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ) 

 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 

ตามที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ                     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้น
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ น้าไปสู ่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื ่องมือชี ้นำการพัฒนาหน่วยงานจาก                         
ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น              
จึงขอความอนุเคราะห์กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล 
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

ในการนี ้  กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเร ียนชลธารว ิทยา                                  
ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                      
ธรรมมาภ ิบาลในสถานศึกษา (โรงเร ียนส ุจร ิต)  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เด ือน                                         
( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ) มีรายละเอียดดังแนบ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
ลงช่ือ  

       (นางสาวไปรยา  สุทธิชน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
1. ทราบ 
2. ................................................................................................................................................... 

 
                                      ลงช่ือ         

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
โรงเรียนชลธารวิทยา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

โครงการ/ผูรั้บผิดชอบ กิจกรรม  งบประมาณ  
ตามแผนฯ 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม การดำเนินการ รายงานผลการ
ดำเนินการ เสร็จสิ้น

แล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยงัไม่ได้ 
ดำเนินการ 

โรงเรียนสุจริต 
 นางสาวไปรยา  สุทธิชน 

1. กิจกรรมขับเคล่ือน 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน    อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 

2. กิจกรรมการพัฒนา 
คุณลักษณะ ๕ ประการ 

- ทักษะกระบวนการคิด 
- การมีวินัย 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- จิตสาธารณะ 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 
นายวีระพล  มีศิริ 

   อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 

3. กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตในสถานศึกษา  
(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 
นายวีระพล  มีศิริ 

   อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 



โครงการ/ผูรั้บผิดชอบ กิจกรรม  งบประมาณ  
ตามแผนฯ 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม การดำเนินการ รายงานผลการ
ดำเนินการ เสร็จสิ้น

แล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยงัไม่ได้ 
ดำเนินการ 

โรงเรียนสุจริต 
 นางสาวไปรยา  สุทธิชน 

4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
สู่วิถีพอเพียง  
(บริษัทสร้างการดี ๔.๐) 

2,000 นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
นายวีระพล  มีศิริ 

   อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 

5. กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต - นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นายวีระพล  มีศิริ 

   ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือ COVID-19 

6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นายวีระพล  มีศิริ 

   ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือ COVID-19 

7. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง
(Project Citizen) 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 
นายวีระพล  มีศิริ 

   อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 

8. กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  
(ส่ือป้องกันการทุจริต) 
 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

   อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 



โครงการ/ผูรั้บผิดชอบ กิจกรรม  งบประมาณ  
ตามแผนฯ 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม การดำเนินการ รายงานผลการ
ดำเนินการ เสร็จสิ้น

แล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยงัไม่ได้ 
ดำเนินการ 

โรงเรียนสุจริต 
 นางสาวไปรยา  สุทธิชน 

9. กิจกรรมการถอดบทเรียน  
Best Practice 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
นางสาวอันทิมา  กรุงไกรจักร 

   ไม่ได้ดำเนินการ 
 

10. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนใน สังกัดเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA 

- นายธนกานต์  พละสกุล 
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 

 

   อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 

11. กิจกรรมการประเมิน ITA  
โรงเรียนชลธารวิทยา 

- นางสาวไปรยา  สุทธิชน    อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 



 


