
 
 
 
 
 
 
 
 

รานงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน การทุจริตประจ าปีรอบ ๖ เดือน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต(O๓๙) ของ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

- ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
- รายละเอียดงบประมาณช่วงการด าเนินการ 
- รายงานครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนนิการป้องกันการทุจริต ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

โรงเรียนบ้านกาดวทิยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

.............................................. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ หน่วยงาน
ในสังกัดเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา เพื่อปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึก ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมตระหนักใน
ความส าคัญของการเตรียมการด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วม
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูก
จิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านกาดวทิยาคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังในระดับ 
สถานศึกษา และชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุก ให้เข้มแข็งและ มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จ านวน 40 คน 

 
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2565 
 1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมี
พฤติกรรมท่ี ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการประเมิน ITA ร้อยละ 85 
 



 
6. ความก้าวหน้า กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย  

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
 

ความก้าวหน้า ในการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน 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 

กิจกรรมเสริมสร้าง ธรร
มาภิบาลในโรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม 

ร้อยละ 85 3,000          กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

ด าเนินการร้อยละ 40 
และด าเนินการต่อเนื่อง จน
ครบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกัน การทุจริต 

ร้อยละ 85 -          กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยัง
ไม่ถึง ระยะเวลาท่ีก าหนด
กิจกรรม 

กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 

ร้อยละ 85 1,000          ฝ่ายบริหาร ด าเนินการร้อยละ 100 
และด าเนินการต่อเนื่อง จน
ครบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

กิจกรรมสร้างจิตส านึก 
สาธารณะ 

ร้อยละ 85 2,000          กลุ่ม
อ านวยการ 

ด าเนินการร้อยละ 100 
และด าเนินการต่อเนื่อง จน
ครบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

กิจกรรมเสริมสร้างการคิด 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 -          ฝ่ายบริหาร ด าเนินการร้อยละ 100 และ
ด าเนินการต่อเนื่อง จนครบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

คะแนน 85 2,000          กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

ด าเนินการร้อยละ 50 
และอยู่ในช่วงด าเนินการ 

รวม   8,000            



7. ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานท่ี/พื้นท่ีด าเนินการ   โรงเรียนบ้านกาดวทิยาคม  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็ง และเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 
 
10. การติดตามประเมินผล 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมแก่ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์  

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ( www.bankad.ac.th ) 
3.    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์(Integrity and Tra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 
พันธกิจ : 

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

 
เป้าประสงค์ : 

เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น  
 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)  
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่สัตย์สุจริต  
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีพฤติกรรมยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
50) 

2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ในระดับคุณภาพ A ขึ้นไป ( มากกว่าร้อยละ 85 )



 
 
 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

(บาท) 
ความก้าวหน้าใน 
การด าเนินการ 

1. บุคลากรทุก คนมี
จิตส านึก และ
พฤติกรรมท่ี สามารถ
แยกแยะ ระหว่าง 
ผลประโยชน์ ส่วนตัว
และ ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ประพฤติ ตน
เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม สู่
การ เป็นบุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์
สุจริต และ
ก าหนด 
นโยบายคณุ  
ธรรม และ ความ
โปร่งใสใน การ
ด าเนินงาน 

1) การประกาศ 
เจตนารมณ/ ์ 
ก าหนด นโยบาย 
- การประกาศ 
เจตจ านงการ 
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์
สุจริต 
- การประกาศ 
นโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

ร้อยละ85 ของ 
ความ ส าเร็จใน 
การปฏิบัติงาน 
ตามแนวทาง 
ปฏิบัติ 

- ด าเนินงาน ด้วยการ
รณรงค์ผ่าน ช่องทาง 
Line Group และ 
On Site ด้วยการจัด
ประชุมเชิง ปฏิบัติการ 
 
ความคืบหน้า การ 
ด าเนินการร้อยละ 80 
และปัจจุบันยังคง 
ด าเนินการอยู่จนส้ินสุด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

2) สร้างจิตส านึก
ท่ี ตัวบุคคลให้ 
ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและ 
ผลกระทบ ของ
การทุจริต ให้ 
ด ารงตนอย่างม ี
ศักดิ์ศรีและมี 
เกียรติภูม ิ

1) ปลูกฝังและ
สร้าง จิตส านึก
และค่านิยม การ
ต่อต้านและไม่ ทน
ต่อการทุจริต 
 

ร้อยละ85 ของ 
จ านวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความตระหนักรู้ 
และได้รับ การ
ปลูกฝังให้มี 
ทัศนคติและ 
ค่านิยมท่ีไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

 ความคืบหน้า การ 
ด าเนินการร้อยละ 50 
และปัจจุบันยังคง 
ด าเนินการอยู่จนส้ินสุด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3) ส่งเสริมการ 
สร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

1) ส่งเสริม
กิจกรรม ท าความ
ดี เพื่อ สาธารณะ 
แบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัว 
โดย ยึดหลัก
พอเพียง มี วินัย 
สุจริต จิต 
สาธารณะ 

ร้อยละ85 ของ 
จ านวน บุคลากร
ท่ีได้รบั การ
พัฒนาความรู ้
เกี่ยวกับคุณธรรม 
และจริยธรรม 
และสามารถน า 
ความรู้ ท่ีได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

- ด าเนินงาน ด้วยการ
รณรงค์ผ่าน ช่องทาง 
Line Group 
/Website/facebook 
และเสียงตามสาย 
ความคืบหน้าการ 
ด าเนินการร้อยละ 50 
และปัจจุบันยังคง 
ด าเนินการอยู่จนส้ินสุด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 



 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ความก้าวหน้าใน 
การด าเนินการ 

2. โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคมมีผลการ
ประเมิน คุณธรรม
และความ โปร่งใสใน
การ ด าเนินงาน
เป็นไป ตามเป้าหมาย 
หรือ สูงกว่าเป้าหมาย 
เพื่อผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณคอร์รัป 
ชัน (CPI) ของ
ประเทศ ไทยเพิ่ม
สูงขึ้น 

1) พัฒนาและ 
ยกระดับการ 
ท างาน ให้
สอดคล้องกับ 
การประเมิน 
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสใน
การ ด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์ 
มาตรฐานการ 
ประเมินด้าน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 
 

1) ค่าคะแนน 
เฉล่ีย การ
ประเมิน 
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส 
ของโรงเรียน
บ้านกาด
วิทยาคม (ITA) 

 ด าเนินงาน ด้วยการ
ประชุม้ชิงปฏิบัติการ 
 
ด าเนินการร้อยละ 40 
และอยู่ในช่วง 
ด าเนินการจนครบ 
ปฏิทินการประเมิน
ของ สพฐ. 

2) ขับเคล่ือน 
นโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ 
สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ 
ทุจริตของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปี 2565 

หน่วยงานม ี
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 
2565 

- ด าเนินการ เสร็จ
เรียบร้อย 

3. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ท่ีดี ใน
องค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเช่ือมั่นใน 
กระบวนการท่า งาน 
ด้านการ ป้องกันและ
ต่อต้าน การทุจริต 

1) สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ 
ด าเนินงาน ใน
ด้าน การส่งเสริม 
จริยธรรม และ 
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างส่ือ ประชา
สมพันธ์ แนว
สร้างสรรค์ เพื่อให้
เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และ 
กระตุ้นให้ ประชาชน
รู้สึกร่วม เป็นส่วน
หนึ่งในการ ต่อต้าน 
การทุจริต 
 

จ านวนรูปแบบ 
การ
ประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการ 
ต่อต้านการ 
ทุจริต เพื่อสร้าง 
การรับรู้ 

 ปรับการด าเนินการ
ผ่าน ช่องทางผ่าน
ช่องทาง Line Group 
และเว็บไซต์ของ
โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม มีความ
คืบหน้าการ 
ด าเนินการร้อยละ 50 
และปัจจุบันยังคง 
ด าเนินการอยู่ 





แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ 

ความก้าวหน้า  
ในการด าเนินการ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
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 

กิจกรรมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "การ
กระท าท่ีถือ เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"  

ร้อยละ 85 ของจ านวน 
บุคลากรท่ีเข้าร่วมการ
ประชุมมีความตระหนัก
และปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามแนวทาง 
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ 
พฤติกรรมท่ี 
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

          กลุ่ม
อ านวยการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจากยังไม่
ถึงกรอบ
ระยะเวลา 
ท่ีด าเนินการ 

  
  
  

   
    
    
    

               



ผู้เสนอรายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565) 

 
 

(นายกิจการ   กิติกา)  
ต าแหน่ง ครูผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ผู้เห็นชอบรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565) 

 
 
 
 

(นายสมชาย   สันกลกิจ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 


