
รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๔ – มีนาคม 256๕) 
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คำนำ 
 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ 256๕  รอบ 6    
เดือน (ตุลาคม 256๔ - มีนาคม 256๕) เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง  สิงหเสนี)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  เป็นการดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการ โรงเรียนสุจริต ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญของโครงการท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักดังนี้  

1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจรติ  
2. การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
3. การดําเนินกิจกรรมภายใต้โรงเรียนสุจริต  
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐ 
    สุนทราศรัย  (กระจ่าง   สิงหเสนี) ออนไลน์ (ITA Online)  
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือนเพื่อให้ทราบถึงการ 

ดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด และให้สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานด้านการ
ป้องกัน ทุจริตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดความสุจริตโปร่งใสอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม 

 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ. ศ. 256๕ 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๔ - มีนาคม 256๕) 

 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ สรุปผลการ
ดำเนินการ 

ปัญหา/ 
อุปสรรค์/
ข้อเสนอ 

แนะ 
1 เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและสร้าง
ความตระหนักรู้ 
ให้กับนักเรียน ครู
ผู้บริหารและบคุลากร 
ทางการศึกษา 
โรงเรียนสุจริต เพ่ือ
ปรับฐาน ความคิดทุก 
ช่วงวัยและร่วมสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและ 
บุคลากรทางการ ศึกษา 
ของโรงเรียนพระยา
ประเสริฐ 
สุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริตมี 
วัฒนธรรมค่านิยม สุจริต 
มีทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

นักเรียนครู ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการ ศึกษาทุกคนใน 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุ
นทราศรัย  
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
พฤติกรรมที่ยึดมั่น  
ความซื่อสัตย์สุจริตมี
วัฒนธรรมค่านิยม  
สุจริตมีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อ 
ต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 256๕ 

1.) ดําเนินการจัดกิจกรรม  
1. กิจกรรมบริษัท 
สร้างการดี  
2. กิจกรรมสร้างสํานึก
พลเมือง (Project 
Citizen)  
3. กิจกรรมการถอด
บทเรียน Best Practice 
ครูผู้บริหารโรงเรียนสุจริต  
๔. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
ต้านทุจริต 
(สื่อ ภาพยนตร์สั้น)  
๑) ประชุมเครือข่าย 
เชิงปฏิบัติการ โครงการ 
โรงเรียนสุจริตเพ่ือชี้แจง
แนว ทางการดําเนินงาน
โรงเรียนต้นแบบ โครงการ
โรงเรียนสุจริต  
๒.) นิเทศ กํากับ ติดตาม 
กิจกรรมภายใต้ โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 
 

 -นักเรียนจัดต้ังบริษัท
สร้างการดี  
-ครูจัดทํา Best 
Practice  
-มีการสร้างภาพยนตร์  
สั้นการต้านทุจริตในชั้น
ประถมศึกษาตอน 
ปลาย 
-ผู้เข้าร่วมประชุม 
รับทราบแนวทางการ 
ดําเนินการโครงการ 
โรงเรียนสุจริต และมี 
การ นิเทศ กํากับ 
ติดตาม 

นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และ บุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกคนมีคุณ 
ลักษณะ 5 ประการ
ของ โรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ทักษะ 
กระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
อยู่อย่าง  
พอ เพียง และ 
มีจิตสาธารณะ 

 

 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ สรุปผลการ
ดำเนินการ 

ปัญหา/ 
อุปสรรค์/

ข้อเสนอแนะ 
2 การ ขับเคลื่อน 

หลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา 
(AntiCorruption 
Education) 

ผู้บริหารและครูมคีวามรู้
ความ เข้าใจและมีทักษะ
เก่ียวกับการ ขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
และ จุดประสงค์ของ
หลักสูตร สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับ บทบริบท
ของสถานศึกษาวัตถุ 
ประสงค์ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาใน โรงเรียน 
พระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิง
หเสนี)มีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์ สุจริตมี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการ ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ 

๑. สถานศึกษานําหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไป ใช้ใน
การจัดการ เรียนการสอน
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ครูผู้บริหาร  
๒. สถานศึกษาร้อย  
ละ 100 มีความรู้ความ
เข้าใจใน การนําหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาไปใช ้

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 256๕ 

1. ขับเคลื่อนการนํา 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ปรับใช้ใน การจัดการเรียน
การ สอนแต่ละระดับชั้น  
2. การติดตามและ 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา  
3. การประเมิน พฤติกรรม
นักเรียนที่ ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

 1.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทําให้ได้ 
แนวทางในการดําเนิน
กิจกรรม เสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา  
2. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้าใจ
แนวทาง การปฏิบัติเป็น 
อย่างดี  
๓. โรงเรียนจัดทำ
รายวิชาเพ่ิมเติม
หลักสูตรต้านทุจริต
ระดับชั้นอนุบาล –  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
3. คณะทํางาน เข้าใจใน
การจัดทําวิจัยเป็น  
อย่างดี 

มีการจัดประชุม 
คณะทํางาน 
ขับเคลื่อนแผน 
ปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้าง  
คุณธรรมจริย ธรรม
และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 
256๕ 

 

 
 

 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ สรุปผลการ
ดำเนินการ 

ปัญหา/ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
3 การดําเนิน กิจกรรม 

โรงเรียนสุจริต
กิจกรรม เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
มีพฤติกรรมที่ยึด  
มั่นความซื่อสัตย์ สุจริตมี
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและ 
พฤติกรรมในการ 
ต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

ข้าราชการครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา  
ในโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและ พฤติกรรม
ใน การต่อต้านการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ  
ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 85 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 256๕ 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะทํางานขับเคลื่อนแผน 
ปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษาประจําปี
งบประมาณ 256๕ 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
บุคลากรโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง 
สิงหเสนี) การศึกษากิจกรรม 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน 
โรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย (กระจ่าง                   
สิงหเสนี) ประจําปีงบประมาณ 
256๕ 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะทํางานจัดทําวิจัยและ 
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย  
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 โรงเรียนได้นําหลักสูตร
การต้านทุจริตไปใช้โดย
จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม
หลักสูตรต้านทุจริต 

1.มีการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตร 
ต้านทุจริตทุกชั้น 
เรียน 

 

 
 
 
 

 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา/ 
อุปสรรค์ 

ข้อเสนอแนะ 
4 การประเมิน 

คุณธรรมและ ความ
โปร่งใส ในการ
ดําเนินงานของสถาน 
ศึกษา ออนไลน์ 
(ITA Online 

เพ่ือให้สถานศึกษา  
ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน (Integrity 
and Transparency 
Assessment :ITA)  
และมีการปรับปรงุ หรือ
พัฒนาคุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน  
การดําเนินงานอย่าง 
ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

โรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย (กระจ่าง  
สิงหเสนี) เกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน  
(integrity and 
transparency 
assessment:ITA) 
ร้อยละ 50 
(85 คะแนนข้ึน ไป) 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 256๕ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาและยกระดับ 
ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 
การศึกษา ออนไลน์ 
(ITA Online)  ประจําปี
งบประมาณ 256๕ 
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม การ 
ดําเนินงานประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานออนไลน์ (ITA 
Online) และสรุปผลการ 
ดําเนินงาน 

 โรงเรียนมีการ 
ประเมินผล คุณธรรม 
จริยธรรม IIT  
เมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม 256๕ 
และ ประเมิน OIT 
เมื่อวันที่ 2๕ - ๒๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

มีการประชุม 
คณะทํางาน พัฒนาและ 
ยกระดับผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การดําเนิน 
งานของโรง เรียน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 
การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

(ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี))  

ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
(ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี))  

ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิธีประกาศนโยบายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 

(ผู้บริหารโรงเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



พิธีประกาศนโยบายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 

(ครูในโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิธีประกาศนโยบายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 

(คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิธีประกาศนโยบายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 

(นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิหเสนี) 
 
 
 


