
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก 

ที…่……………………………….วันที่ ……….๒๘   มีนาคม   ๒๕๖๕……………………… 
เรื่อง… รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม  
         รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

  ข้าพเจ้า นายอินคำ คำสองสี ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ ๒ มีกิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
  กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

       ลงชื่อ....................................................  
          (นายอินคำ คำสองสี) 
            หวัหน้างานแผนงาน 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 

 ทราบ
............................................................................................................................. ...............................  

         ลงชื่อ....................................................... 
            (นางลำดวน นักดนตรี) 

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
ห้วงเวลารายงาน         ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65-มี.ค.65  
                             ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย.65      ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65-ก.ย.65 
สถานะโครงการ          ยังไม่สิ้นสุดโครงการ          สิ้นสุดโครงการแล้ว 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา (โรงเรียน) 

มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและ
แผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษาเพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเปน็พลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย            
 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ   
 

  

  

  



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของสถานศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
โรงเรียนและชุมชน 
 2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษาให้ เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 สถานศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
6. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม 

  ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

กิจกรรมรณรงค์
ต้านการทุจริตและ
การคอรัปชัน 
ร้อยละของนักเรียน
ในโรงเรียนศรีจันทร์
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก พ้ืนฐานมี
พฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 90 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ๑๘๐ คน 
๒.ครูเข้าร่วม
กิจกรรม ๑๗ คน 

๑๐๐ 

กิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้าน
การทุจริต 
คอรัปชั่น 
ร้อยละของนักเรียน
ในโรงเรียนศรีจันทร์
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก พ้ืนฐานมี
พฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 90 ๑.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ๑๕๘ คน 
๒.ครูเข้าร่วม
กิจกรรม ๑๗ คน 

๘๘.๘๓ 



 

  ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

* * * 

*ยังไม่สามารถระบุข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม(ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ) 

 
 
7.งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

2,000 10,000   
แหล่งงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 8.1 ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคน
หมู่มากได้ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน แต่ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย 
         แนวทางแก้ไข รอให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง 
9. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  9.1 บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีฐานความคิด                        
ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  9.2 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 



  9.3 ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI)ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 


