
โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียนสุจริต) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ลักษณะโครงการ   (      )   โครงการใหม่ (  )     โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเมืองเชลียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิชชากร  มูลปานันท์ , นางสาวภัทธิชา  นนทธิ , นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี   
นายณัฐพันธ์  จันดี 
ระยะเวลาการด าเนินงาน กันยายน 2565 – มีนาคม 2566 
1.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน 
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบ
ในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิด
การทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่   
ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต 

 โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับ
นักเรียน เมื่อมีการด าเนินงานแล้วก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล    ใน 
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ให้นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต 
สาธารณะ  
2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 
3.เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 
  3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูนกัเรียนและบุคลากรโรงเรียน ด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต
ตามท่ีก าหนดในแต่ละปี 
  3.1.2 ด าเนินงานกิจกรรมที่ สพฐ. ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 
 



3.2 ผลผลิต(เชิงคุณภาพ) 
 3.2.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร นักการโรงเรียนเมืองเชลียงสุจริตทุกคน มีทัศนคติและค่านิยม 

ไม่ยอมรับการทุจริตมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกต้อง 
4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ 

- ประชุมวางแผน 
- เสนอโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. – พ.ค. 2565 นางพิชชากร  มูลปานันท์ 
นางสาวภัทธิชา  นนทธิ 
นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี   
นายณัฐพันธ์  จันด ี
 

2 ด าเนินการ 
- กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก 
- ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (โรงเรียนสุจริต) 
- กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สุจริต 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียน
สุจริต) 
- กิจกรรมหน้าเสาธง กล่าวค าปฏิญาณตน
โรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ 
  1. ทักษะกระบวนการคิด 
  2. มีวินัย 
  3. ซื่อสัตย์สุจริต 
  4. อยู่อย่างพอเพียง 
  5. จิตสาธารณะ 
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
- กิจกรรมที่ สพฐ. ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 

ก.ค. 2565 – มี.ค. 
2566 

นางพิชชากร  มูลปานันท์ 
นางสาวภัทธิชา  นนทธิ 
นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี   
นายณัฐพันธ์  จันด ี
 



3 ตรวจสอบและประเมินผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

มี.ค. 2566 นางพิชชากร  มูลปานันท์ 
นางสาวภัทธิชา  นนทธิ 
นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี   
นายณัฐพันธ์  จันด ี
 

4 แก้ไข ปรับปรุง 
- น าแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาวางแผน
ด าเนินงาน 

มี.ค. 2566 นางพิชชากร  มูลปานันท์ 
นางสาวภัทธิชา  นนทธิ 
นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี   
นายณัฐพันธ์  จันด ี
 

 
5. งบประมาณ 

จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ แสดงความ
คิดเห็นและร้องเรียนการทุจริตภายใน
โรงเรียน 

1,500 - - 1,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,500 - - 1,500 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 

65) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 

66 ) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 

66 ) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 

66) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,500 - - - - - - - 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับองค์ความรู้
และมีกระบวนการท างานที่
ค านึงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความ
โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบเพิ่มขึ้น 

การสังเกต สอบถาม - แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
- โรงเรียนเมืองเชลียง ปลอดจาก

ประเมินภายใน - แบบประเมิน 
- รายงานผลการประเมิน 



การทุจริต 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียน
สุจริต มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

9.2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการการป้องกันการ
ทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตทุกรูปแบบ 

9.3 สถานศึกษา สังคมมีความตื่นตัว และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                        (นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี) 
                        ครูโรงเรียนเมืองเชลียง 

 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                        (นายณัฐพันธ์  จันดี) 

                        ครูโรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 

 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 

 
 

 
 

 


