
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ตามโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 (รอบ 6 เดือน) 
………………………………………….. 

ชื่อโครงการ         โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทจุริต” 
                        (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สนองยทุธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
                              ข้อ 2 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สนองยทุธศาสตร์ สพป.กทม. ข้อที่ การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

         ข้อ 2 การปลูกฝงัผูเ้รียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ระยะเวลาการด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน  2564  
 
วัตถุประสงค์ 
 
   1. เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทจุริตให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนประถมนนทรี เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ปี พ.ศ. 2564 
 3. เพื่อยกระดับการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงานใหม้ีคุณภาพและเพิ่มค่าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (การประเมิน ITA Online ) : Integrity and Transparency Assessment 
Online )  ในปี พ.ศ. 2564  
   4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสทิธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับอนบุาล นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 จ านวน 334 คน มีพฤติกรรมยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สจุริต การมีจิตสาธารณะ  
ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้าน 
การทจุริตและประพฤติมิชอบ 
           2. คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีมี
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตมีทัศนคติ และพฤติกรรมในการตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
   3. คณะครู ผู้บรหิาร และบุคลากรในโรงเรียนยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเพิ่มค่าการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และ
มีการปรบัปรุงหรือพฒันาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมทีักษะกระบวนการเรียนรู้ ทีเ่ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มพีฤติกรรมยึดมั่นความซือ่สัตย์สุจริต 



โดยมีคุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สจุริต การมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่
อย่างพอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้าน 

การทจุริตและประพฤติมิชอบ 
        3.2.2 คณะครู ผู้บรหิาร และบุคลากรในโรงเรียน รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้าง
ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทจุริต 
        3.2.3 คณะครู ผู้บรหิาร และบุคลากรในโรงเรียนมจีิตส านึกในการปอ้งกันการทุจริต



                                            ตารางการก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

ประกาศเจตนารมณ์ การท าปฏิญญาสุจริต 
โรงเรียนประถมนนทรี การบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ 

   คณะผู้บรหิารโรงเรียน คณะครูและ 
บุคลกร นักเรียน ได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดี ใหบุ้คลากร
พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดในการท างาน
สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีความสุข 
และน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การประเมินการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT(Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 

   บุคลากรภายในโรงเรียนมีการรับรู้ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน 
การปฏิบัตงิานมีมาตรฐานความโปร่งใส 
ปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเครง่ครัด 
 



 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

    ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรพัย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ 

การประเมินการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
EIT(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

   ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ หรือผูม้ีส่วนได้ ส่วน
เสียของโรงเรียนมีการรบัรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ตามหลกั
มาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 
เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบัง หรือบิดเบียนข้อมูล บุคลากรทุกคนไม่
มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ 

การเปิดเผยข้อมลูสาธารณ OIT (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment) 

   โรงเรียนได้จัดท าข้อมลูพื้นฐาน ข่าว
ประชาสมัพันธ์ การบรหิารงาน การ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ งบประมาณ 
การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

    ทรัพยากรบุคคล การสง่เสรมิความโปร่งใสใน
สถานศึกษา ฯลฯ ตามตัวช้ีวัด และสามารถ
เผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชน ที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

การขับเคลื่อนหลกัสูตรต้านทุจริต 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษา ระดับอนุบาล และระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 

   โรงเรียนส่งครูเข้ารบัการอบรมครผููส้อนทุก
ระดับช้ัน 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่มเติม ต้าน
ทุจริตศึกษา 

การพัฒนาบุคคลกรการอบรมเกี่ยวกับโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
ค่าย ปปช. สพฐ น้อย 
 

   โรงเรียนส่งครูเข้ารบัการอบรม ตาม
ส านักงานเขตพื้นที่แจง้ และน ามาขยายผล
การจัดกจิกรรม 
 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

การผลิตสือ่สร้างสรรค์ต้านทุจริต(กิจกรรม
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม) 
อื่น ๆ เขตฯ ก าลังด าเนินการ 

    

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับ
ครู และผูบ้รหิาร 

   กิจกรรมลูกเสอืข่อสะอาดต้านทุจริต 
ค่ายคุณธรรมน าสจุริต 
น าเสนอผลงานในเดือน ตุลาคม 2564 

การด าเนินการบริษัทสร้างการด ี     

การวิจัยโรงเรียนสุจริต 

การประเมิน พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตของเดก็และเยาวชนไทย และการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการใช้หลกัสูตรต้านทุจริต 
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

   หัวหน้าโครงการ เข้าร่วมเครือข่ายผู้
ประสานงาน คณะกรรมการ ปปช. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

   ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต 
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจน 

กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

    

เครือข่ายเยาวนเสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการทจุริตประพฤติมิ
ชอบ 
ศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทจุริต 
(ศยธท.) 

    

กิจกรรม การบรูณาการขับเคลือ่นการส่งเสริม
และสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของเยาวชนระดบั
สถานศึกษา ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการทจุริตประพฤติมิ
ชอบ 
ศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทจุริต 
(ศยธท.) 

    



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

โครงการบรูณาการแนวทางความร่วมมือทาง
ศาสนาในการต่อต้านการทจุริตโดยประยกุต์
หลักธรรมค าสอนกบัหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(MBU) Anti Corruption Education 

    

 
            ลงช่ือ ..........สุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์................ ผู้รายงาน 
             (นางสาวสมุณฑา  วงษ์สวัสดิ์) 
           หัวหน้า โครงการ เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
           ในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต” (โรงเรียนสจุริต) 


