
รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี รอบ 6 เดือน 
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โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 



คํานํา 
 

 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปี 2564 (6 เดือนแรก) ตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งดําเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ซึ่งการดําเนินงานตามกรอบทิศทาง ในดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 ขอขอบพระคุณ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือนแรก)  จนสําเร็จลุล่วงตาม
แผนงานที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
           หน้า 
 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 1 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  4 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมัภ์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. เหตุผลความจําเป็น 
 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้
กําหนด วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  
 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้ ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  โดยดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของประเทศชาติ  
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริต ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน 
 2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ในสังกดั 
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมายโครงการ 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง 
ทั้งในระดับ สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน 
 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดําเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  จํานวน 1,571 คน  
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จํานวน 100 คน 
 
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  
 
 1. นักเรียนมีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม      ร้อยละ 60 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากร มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ร้อยละ 60 
 3. ร้อยละการผ่านเกณฑ์ ITA online  ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
 
6. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
 
 

ต.ค. 2563 
 
 

ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มสาระสังคมฯ 



2 ดำเนินกิจกรรม 
1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. ดำเนินการตามโครงการ 
       1.กจิกรรมสรา้งความตระหนักรูใ้นการ
ป้องกนัการทุจรติ 
      2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต 
      3. กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ 
      4. กิจกรรมการประเมิน ITA 

 
พ.ย. 2563 
พ.ย. 2563–ก.ย.2564 
 

ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มสาระสังคมฯ 

3 ประเมินโครงการ 
1. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 

 
ก.ย. 2564 

   

 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ    ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
8. สถานที่ 
  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 2. สถานศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 
10. การติดตามประเมินผล 
 1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
            
       

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินการ การกำกับติดตาม 
ยังไม่ไดด้ำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว 

1.กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการ
ทุจริต 
 

มกราคม – 
กันยายน 64 

- จัดการอบรมให้ความรู้ ในการ
ป้องกันการทุจริต ในสถานศึกษา 
- ร่วมแสดงกิจกรรมประกาศคำม่ัน
สัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการ “ โรงเรียน
สุจริต” ณ ห้องประชุมสะเลียม 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

  / 

2. กิจกรรม
เสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 

มกราคม – 
กันยายน 64 

-   / 

3. กิจกรรมสร้างจิต
สานึกสาธารณะ 

มกราคม – 
กันยายน 64 

-   / 

4. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 

สิงหาคม – 
กันยายน 64 

-   / 

 


