
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา 
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ ของโรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด 

เพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและ 

ปราบปรามการ 

ทุจริต และ 

ประพฤติมิชอบ 

ของโรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด 

- เชิงปริมาณ 

บุคลากรใน
โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาดทุก
คน 

- เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาดมี 

แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและ 

ปราบปรามการ
ทุจริต ทุจริต และ
ประพฤติ มิชอบ 
 

มกราคม-
กรกฎาคม 
2563  

1)ประชุมฝ่าย
บริหาร พิจารณา
จัดทำ แผนปฏิบัติ
การป้องกัน และ
ปราบปรามการ 
ทุจริต โรงเรียน
ชุมชนบ้านต้าตลาด 
2)โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด มี
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- ดำเนินการ แล้ว
เสร็จ 

โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาดมี
แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและ 

ปราบปรามการ
ทุจริต 

- 

2. ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้ สามารถแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  

เพ่ือพัฒนา 
บุคลากรให้ม ีความ
ตระหนักมี องค์
ความรู้ใน การ
กระทำที่ถือ เป็น

- เชิงปริมาณ  
ข้าราชการและ 
ลูกจ้างของ
โรงเรียนชุมชน

มกราคม-
กรกฎาคม 
2563 

1. จัดประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ "การ 
กระทำที่ถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ

- อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

1.ข้าราชการ
และ ลูกจ้าง
ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านต้า
ตลาด ได้รับ

- 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา 
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระทำที่ถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน"  

เรื่อง ผลประโยชน์
ทับ ซ้อน  

บ้านต้าตลาด 
จำนวน 23 คน 
 - เชิงคุณภาพ  
บุคลากรใน
โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด มี
ความตระหนัก 
และ ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ เป็นไป
ตามแนว ทางการ
แยกแยะ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ซ้อน" ให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน 

การพัฒนาให้มี 
ความตระหนัก 
และมี องค์
ความรู้ในการ 
กระทำที่ถือเป็น
เรื่อง 
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
สามารถ
แยกแยะ 
ระหว่าง
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัว และ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ได ้ 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกฝังสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมการไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
- ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติธรรม 

1. เพ่ือให้
ข้าราชการครู 
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ้านต้าตลาด 
ได้รับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 

- เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู 
บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียน
ชุมชนบ้านต้า
ตลาด  จำนวน  
245 ราย 
- เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู 
บุคลากร และ 

สิงหาคม-
กันยายน 
2563 

1. เสนอโครงการ 
2. อนุมัติโครงการ 
3. ดำเนินกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

1,500 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ข้าราชการครู 
บุคลากร และ
นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด  
ได้รับการ
ส่งเสริม
ข้าราชการครู 
บุคลากร และ
นักเรียน

 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา 
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
เจริญสติเพ่ือการท างาน
อย่างมีความสุข 
 

2. เพ่ือให้
ข้าราชการครู 
บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียน
ชุมชนบ้านต้าตลาด 
ได้รับการส่งเสริมให้
ได้รับการยึดถือให้
ปฏิบัติตนอันที่จะ
มุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และสร้างความ
เชื่อถือศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ 
3. เพ่ือให้
ข้าราชการครู 
บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียน
ชุมชนบ้านต้าตลาด  
ต่อต้านและไม่ทน                    
ต่อการทุจริต
คอรัปชั่น 
 
 
 
 

นักเรียน โรงเรียน
ชุมชนบ้านต้า
ตลาด ได้รับการ
เสริมสร้าง                          
ความเข้มแข็ง
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ
สร้างความเชื่อถือ
ศรัทธา                   
ให้แก่ผู้รับบริการ 
ต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต
คอรัปชั่น 
 

โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด 
ให้ได้รับการ
ยึดถือให้ปฏิบัติ
ตนอันที่จะมุ่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และสร้างความ
เชื่อถือศรัทธา
ให้แก่
ผู้รับบริการ 
 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา 
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ 

ประเมินด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน  
-การเข้ารับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
การ ดำเนินงานของ
โรงเรียน (ITA)  
-การประชุมเตรียมความ 
พร้อมการตอบแบบสำรวจ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประจำปี 2563  
-การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ 
ตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ 

เพ่ือพัฒนาและ 
ยกระดับการ 
ทำงานให้ 
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 

- เชิงปริมาณ
ข้าราชการและ 
ลูกจ้างของ
โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด 
จำนวน 23 คน 
- เชิงคุณภาพ 
บุคลากรใน
โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาดเข้า 
รับการประเมิน 
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส
การ ดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

กรกฎาคม 
2563 

1. แต่งตั้ง
คณะทำงาน เตรียม
รับการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ  
2.ประชุม
คณะทำงาน เตรียม
รับการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ  
3.คณะทำงาน 
ดำเนินการจัดทำ 
จัดเตรียมข้อมูล 
เอกสาร ร่องรอย
และ รวบรวม
เอกสาร ตาม แบบ
ตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 
OIT  
4.ประชุม
คณะทำงาน เพ่ือ
สรุปข้อมูล กรณี
ข้อมูลยังไม่ครบให้ 

 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาดมี
ผล การ
ประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ
สูงกว่า
เป้าหมาย เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์
รัป ชัน (CPI) 
ของ ประเทศ
ไทยเพ่ิม สูงขึ้น 

- 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา 
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 
30 สิงหาคม 
2563  
5. เจ้าหน้าที ่
ดำเนินการส่งข้อมูล
ที ่คณะทำงาน
จัดเตรียม เรียบร้อย
แล้ว ขึ้น เว็บไซต์
โรงเรียนตามแบบ
ตรวจ การเปิดเผย
ข้อมูล สาธารณะ 

2. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี
เพ่ือ สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดเห็นแก ่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริตจิต
สาธารณะ 

เพ่ือให้บุคลากร 
ได้รับการพัฒนา 
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและ 
จริยธรรม สามารถ
นำ ความรู้ที่ได้รับ
ไป ประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

- เชิงปริมาณ 
ข้าราชการและ 
ลูกจ้างของ
โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด 
จำนวน 23 คน 
- เชิงคุณภาพ 
บุคลากรใน
โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด มี 
การพัฒนาความรู้ 
ควบคู่กับ
คุณธรรม และ

มกราคม-
กรกฎาคม 
2563 

จัดกิจกรรมประชุม 
“ทำความดีด้วย
หัวใจ แบ่งปัน ลด
เห็นแก่ตัว เพ่ือ
ตนเอง และ 
สาธารณะ” 

- อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

ข้าราชการและ 
ลูกจ้างโรงเรียน
ชุมชนบ้านต้า
ตลาด ได้รับ
การพัฒนาให้มี 
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 
สามารถ นำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ

- 



ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา 
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
จริยธรรม 
สามารถนำ
ความรู้ที ่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบัติงาน 

ตนเอง และเพ่ือ
สาธารณะได้ 

 


