
  



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 
งบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงเรียน โดย
โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้มอบหมายให้กลุ่มงานในโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซ่ึงการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ไดด้ำเนินการ
มาถึงระยะเวลาครบรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) หรือไตรมาสที่ 2 แล้ว จึงขอ
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ในระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมี 

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 
รวมทั้ง การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงการสร้าง หลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตสถานศึกษา  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้  
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้ร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค ส่วน  



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1  

งาน/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปฏิทินการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ดำเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมชี้แจง “แนวทางการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ดำเนินการแล้ว 

3.กิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิต สาธารณะ 

5,000 
 

            อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4.กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจตามเจตนารมณ์ปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5.การเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 5,000             อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

6.กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)ประจำปี 2565 และ
การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2,000             ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 
 ลงชื่อ                                      ผู้รายงาน 

(นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก)                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร             ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2  

งาน/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปฏิทินการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            
ดำเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมชี้แจง “แนวทางการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            
ดำเนินการแล้ว 

3.กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิต สาธารณะ 

5,000 
 

            
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4.กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจตามเจตนารมณ์ปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5.การเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 5,000             อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

6.กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)ประจำปี 2565  

2,000             
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 
 ลงชื่อ                                      ผู้รายงาน 

(นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก)                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร             ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 

 



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3  

งาน/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปฏิทินการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            
ดำเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมชี้แจง “แนวทางการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            
ดำเนินการแล้ว 

3.กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิต สาธารณะ 

5,000 
 

            
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4.กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจตามเจตนารมณ์ปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5.การเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 5,000             อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

6.กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)ประจำปี 2565  

2,000             
ดำเนินการแล้ว 

 
 ลงชื่อ                                      ผู้รายงาน 

(นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก)                   (นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว) 
              รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร             ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 
 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปีงบประมาณ 

2565 ใน 3 ไตรมาสของปีงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากข้ึน และทำให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผน
สำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภาพ
ลักษณะของโรงเรียน ให้เป็นที่ยอมรับ โปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน  

1. คณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ต่อตานการทุจริต  

2. ครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ปัญหาอุปสรรค  

เนื่องจากมีสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนไม่อาจดำเนินการ หรือ ต้องปรับเปลี่ยน
การดำเนินการ  
ข้อเสนอแนะ  

1. ให้มีการเพิ่มโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการให้หลากหลาย 
2. นำผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า 

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผลดีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้รายงาน 
     (นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก) 

         รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 


