
โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ITA Online 2022
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

โรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
(O39)ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม

- ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- รายละเอียดงบประมาณช่วงการด าเนินการ
- รายงานครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
ที่  ศธ 04264.33.01/ วันที่ 1  กันยายน  2565 
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

ด้วยโรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้เปิดระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยข้อ O40 
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) โดยให้แสดง 1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และ 2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในดำเนินการ 

ในการนี้โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ดังรายละเอียด 
ที่แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้ และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 
 

(นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง) 
ตำแหน่ง ครู 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 
 
 

(นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
................................................................................................................... 
 
 

(นายระวี  คงภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

.............................................. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 1. กิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
 2. กิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หน่วยงาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดจุดประสงค์ให้จัดกิจกรรม
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม จิตสำนึก สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก เสริมสร้างสุขภาวะกายและจิตที่ดี 
โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, 
มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งม่ันในการทำงาน, รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและดูแลสุขภาพร่างกาย 
ให้เข้มแข็ง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนร้อยละ 80 แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน และดูแลสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงอย่างเหมาะสม 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เหมาะสมผ่านการเข้าค่าย 
 4.2 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามวัย 
 



 
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

 
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าใน
การดำเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

หน่วยนับ จำนวน 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

1. กิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 4 

ร้อยละ 80 30,340             ครูนพดล ดำเนินการ 
ร้อยละ 100 

2. กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

ร้อยละ 80 0             ครูสรุิน ี ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากยังไม่ถึง
ระยะเวลาที่
กำหนดกิจกรรม 

รวมงบประมาณ 30,340               
 
 

 
 
 



โครงการ ส่งเสริมพัฒนาวินัยสร้างคนดี คนเก่ง 
 1. กิจกรรม คนดีศรีเมืองฮอด 
 2. กิจกรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน 
 3. กิจกรรม พัฒนาและแก้ไขวินัยนักเรียน 
 

หน่วยงาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดจุดประสงค์ให้จัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม จิตสำนึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก เสรมิสร้างสุขภาวะกายและ
จิตที่ด ีโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์
สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และดูแลสุขภาวะกาย และ
จิตใจได้ด ี
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนร้อยละ 80 แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน และดูแลสุขภาวะกาย และ
จิตใจได้ด ี
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เหมาะสมผ่านการเข้าค่าย 
 4.2 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

 
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาวินัยสร้างคนดี คนเก่ง (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าใน
การดำเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

หน่วยนับ จำนวน 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

1. กิจกรรมคนดศีร ี
เมืองฮอด 

ร้อยละ 80 5,117             ครูทฤฒมณ ดำเนินการร้อยละ 
100 

2. กิจกรรมส่งเสริม
บุคลิกภาพนักเรียน 

ร้อยละ 80 4,000             ครูจิราวรรณ ดำเนินการร้อยละ 
100 ต่อเนื่องตลอด
ปีการศึกษา 

3. กิจกรรมพัฒนาและ
แก้ไขวินัยนักเรยีน 

ร้อยละ 80 340             ครูชินวัตร ดำเนินการต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษา 

รวมงบประมาณ 9,457               
 


	ปกo40
	O40-รานงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

