
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียบ้านแดงน้อย 
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ค าน า 

ยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ นโยบายการบริหาร

จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนา

ความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ

และเจ้าหนา้ที่ของรัฐไปสู่การปฏิบัติใหบ้ังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมอืการพัฒนาหนว่ยงานจากทุกภาค

ส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้าน

แดงน้อย  ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวมา และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปีฉบับนีข้ึน้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ 

 

 

 

           โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
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สารบัญ 

                                                                                                                             หน้า 

ค าน า                   ก       

สารบัญ                   ข 

ส่วนที่ 1  หลักการและเหตุผล          ๑  

ส่วนที่ 2  ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

             - การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต         9  

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563          

             - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านแดงน้อย               10 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

            - รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        12 

 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมา 

 ด้วยโรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑ ให้เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย จึงได้ดาเนินงานตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑ เพื่อดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน

ภาครัฐภายในสถานศกึษา 

ข้อมูลที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อโรงเรยีนบ้านแดงน้อย 

  

 
โรงเรยีนบ้านแดงน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

หมายเลขโทรศัพท์   043 472012 

หมายเลขโทรสาร    043 472012 

E-mail                  dangnoischool17@gmail.com 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแดงน้อย
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรยีนบ้านแดงน้อย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ที่ ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒกิารศึกษา

สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่

สอน 

หมาย

เหตุ 

๑ นายจ าเนียร วจิิตร

จันทร์ 

ผูอ้ านวยการ

โรงเรียน 

ช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม.(บริหาร

การศกึษา) 

  

๒ นายประสิทธิ์ งอ

สอน 

ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ.(สังคม

ศกึษา) 

ประจ าชั้น ม.๓ 

/ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

สังคมศกึษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

๓ นางสถาพร แก้วภูมิ

แห่ 

ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม.(การสอน

ภาษาไทย) 

ประจ าชั้น ป.

๕/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาไทย 

 

๔ นางถนอมจติ รัศมี

เดือน 

ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(คหกรรม

ศาสตร์) 

ประจ าชั้น ป.

๓/๑  

 

๕ นางมะลิ แสนบุตร ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ.ปฐมวัย ประจ าชั้น

อนุบาล ๑  

 

๖ นางสาววิลาวัลย์ พล

สัสด ี

ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ.

(คณิตศาสตร์) 

ประจ าชั้น ม.๒ 

/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 

๗ นางสาวณัฐจารี 

เยาวมาตย์ 

ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม.(พล

ศกึษา) 

ประจ าชั้น ป.

๑/๒  

 

๘ นางสาวฑิฎาป์ พล

ทองสถิต 

ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

ประจ าชั้น ม.๓ 

/ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
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ที่ ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒกิารศึกษา

สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่

สอน 

หมาย

เหตุ 

ภาษาต่างประเ

ทศ 

๙ นางพนทอง นวลบุด

ด ี

ครู ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ.(คหกรรม) ประจ าชั้น 

อนุบาล ๒  

 

๑๐ นางภาณี ยุพะลา ครู ช านาญการ ค.บ.(๕ ปี) 

การศกึษา

ปฐมวัย 

ประจ าชั้น 

อนุบาล ๓ 

 

๑๑ นางบวรลักษณ์ 

พานพัฒนพงศ์ 

ครู ค.บ.

(คณิตศาสตร์) 

ประจ าชั้น ป.๔ 

/ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 

๑๒ นางสาวจุฑามาศ 

ยะลาไสย์ 

ครู วท.บ.(เคมี) ประจ าชั้น ม.๑ 

/ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 

๑๓ นางสาวสุภาวดี สาย

เนตร 

ครู ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

ประจ าชั้น ป.๖ 

/ 

 

๑๔ นางสาวศศิ  ทองศรี ครู (ศษ.บ.)

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

ศกึษาเอก

วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 

๑๕ นางสุนสิา  ศิรโิส ครู ค.บ.(๕ ปี) 

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์

ศกึษา 

ประจ าชั้น ป.๒ 

/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 

 

      



5 
 

ที่ ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒกิารศึกษา

สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่

สอน 

หมาย

เหตุ 

๑๖ นางสาวสุพัตรา 

ฤทธิ์ลือไกร 

ครู ค.บ.(ภาษาไทย) ประจ าชั้น ม.๒ 

/ 

 

๑๗ นางสาวณิชาภัทร  

อรมูล 

ครูผูช่้วย ศษ.บ.(คณิต

ศาสตรศกึษา) 

ประจ าชั้น ป. 

๑/๑กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 

๑๘ นางสาวหนึ่งฤดี  ศรี

ประพันธ์ 

ครูผูช่้วย ศษ.บ. การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ประจ าชั้น ป. 

๓/๒กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเ

ทศ 

 

๑๙ นายเฉลิม สมสิน ครูอัตราจา้ง วท.บ.

(วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุข

ศกึษาและพล

ศกึษา 

 

๒๐ นางสาววันวิสา  สุ่ม

มาตย์ 

ครูพิเศษ วท.บ.

(วิทยาศาสตร์

การกีฬา) 

นักเรียนที่มี

ความตอ้งการ

พิเศษ 

 

๒๑ นางสุจิตรา กิตติ

บริสุทธิ ์

ธุรการโรงเรียน บธบ.

(บริหารธุรกิจ) 

-  

๒๒ นายประจักษ์ ศรภีู

เวียง 

นักการภารโรง ปว.ช.ไฟฟ้า -  

 

 

 

 



6 
 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA Online) ของโรงเรยีนบ้านแดงน้อย 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและ

เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 

โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA )  “ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริต

เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ

ประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยส านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้

พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมอืการประเมนิมาใช้ประเมินส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทั่วประเทศ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจน

ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใชง้บประมาณ 

3. การใชอ้ านาจ 

4. การใชท้รัพย์สินของทางราชการ 
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5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

๑๐. การป้องกันการทุจริต 

 เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมอื ได้แก่ 

1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence-Based) 

2. แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal) 

3. แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

 จากการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแดง

น้อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนนภาพรวม ๘๙.๔5 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยแยกตาม

เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน โดยมีคะแนนทั้ง 3 เครื่องมอื ดังนี้ 

1. คะแนนจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT)  ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๙๐.๔๙  

2. ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก  ( ExternalIntegrity and Transparency 

Assessment: EIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๙๓.๒๖ 

3. แบบตรวจก ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๘๕.๘๒ 

 

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

IIT EIT OIT

คะแนนแต่ละด้านจากการประเมิน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔
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 จ าแนกตามรายตัวชีว้ัดซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจา้หน้าที่ที่

ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ผูร้ับบริการหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรยีนแดงน้อย 

และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผา่นทางเว็บไซต์ขอส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เรยีง

ตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.02 AA 

3 การใช้อ านาจ 96.39 AA 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 95.92 AA 

7 

 

ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

91.28 A 

5 

 

การแก้ไขปัญหาการ

ทุจรติ 

88.61 A 

10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A 

2 การใช้งบประมาณ 85.28 A 

4 

 

การใช้ทรัพย์สินของ

ทางราชการ 

85.13 A 

8 การปรับปรุงการท างาน 84.14 B 

9 การเปิดเผยข้อมูล 84.14 B 

คะแนนรวม ๘๙.๔๕ 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ โรงเรียนบ้านแดงนอ้ย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ มีแนวทางและขัน้ตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

          ๑. ศกึษายุทธศาสตรช์าติ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ แผนบูรณาการป้องกันปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมชิอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้กรอบแนวทาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตรช์าติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

          ๓. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศกึษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ ส านักงานคณะกรรมการ การศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

          ๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

75
80
85
90
95
100
การปฏิบัตหินา้ที่

การใช้อ านาจ

คุณภาพการด าเนนิงาน

ประสิทธภิาพการสื่อสาร

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การใช้งบประมาณ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

การปรับปรุงการท างาน

การเปิดเผยขอ้มูล

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดอย่างละเอียด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนน
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          ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ๖. โรงเรียนบ้านแดงน้อย ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบ 

          ๗. โรงเรียนบ้านแดงน้อย รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ การโอนจัดสรรจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบา้นแดงน้อย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

 โรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศกึษางบด าเนินงาน 

 การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

256๔  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ

กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และ

ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่

ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ

เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการและตัวช้ีวัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการน าไปเป็นแผนงานโครงการของสว่นราชการต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กจิกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน่วย

นับ 

จ านวน ม.

ค. 

64 

ก.

พ. 

64 

ม.ีค

. 

64 

เม.

ย. 

64 

พ.ค

. 

64 

ม.ิย

. 

64 

ก.

ค. 

64 

ส.

ค. 

64 

ก.

ย. 

64 

1.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภบิาลใน

สถานศกึษา 

ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาเกดิความ

ตระหนักรูใ้นการป้องกันการทุจริต มีค่านยิม

ร่วมตา้นทุจรติ มีจิตส านึกสาธารณะ และ

สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตน

และผลประโยชนส์่วนรวม 

ร้อยละ 90  
 

         

1.1 กิจกรรมประชุม เสวนา ถอด

บทเรียนการประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

สถานศกึษาประจ าปงีบประมาณ 

2563  

ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมกจิกรรมมี

ความตระหนักรูม้ทัีศนคติและมคี่านยิมร่วม

ตา้นทุจรติ มีจิตส านึกสาธารณะ 

ร้อยละ 90            

1.2 กิจกรรมประชุมเชงิปฏบัิติการ

แยกแยะระหวา่งผลประโยชนส์่วนตน

และผลประโยชนส์่วนรวม สร้าง

จิตส านกึสาธารณะ 

1.ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาได้รับ

การสง่เสริมค่านยิมความเข้าใจด้านการ

ป้องกันและประพฤติมิชอบ 

2. ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรมมสี่วนร่วมในการป้องกันและ

ร้อยละ 95            
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ตอ่ต้านการทุจรติประพฤติมิชอบแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม มจีิตส านกึสาธารณะ 

1.3 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 

“โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

เพื่อพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน

ของครูและบุคลากรทางการศกึษาใน

โรงเรียน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมคีุณสมบัตท่ีิ

พงึประสงค์ในการมคีวามรู้ ความเข้าใจ ยึด

มั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของ

ข้าราชการท่ีด ีน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาปรับใชใ้นการปฏบัิตงิาน

ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละ 90            

2. กิจกรรมการประเมิน ITA ของ

สถานศกึษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของ

สถานศกึษา (ITA) 2564 

คะแนน 90            

รวม            
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนนิงาน 

โรงเรียนบา้นแดงน้อย 

 โรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้รับด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติชอบโครงการสเริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสุจริต) โรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้ขับเคลื่อน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนา

บุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ตามวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร 

โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิน้แลว้ และรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

1. ชื่อโครงการ       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงาน  

                            เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1  

                            ปีงบประมาณ256๔ (เขตสุจริต) 

      2. สนอง              นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษา 

               ตัวชี้วัดที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด/มาตรการ สถานศกึษา หนว่ยงานในสังกัด               

                                 ทุกระดับผา่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ     

                                 หนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

     3. กลุ่มที่รับผิดชอบ    ผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแดงน้อย  

     4. แผนงาน       การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     5. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อต้านการทุจริต 

                                             4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

    6. ลักษณะโครงการ              ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 

    7. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการ

บริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่าง

มากมาย เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจาก

เดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น
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การทุจริตที่ซับซ้อนมากขึน้ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยง

ไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศ

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 

เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความ

เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของ

หนว่ยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมภิาค โดยปรับโครงสรา้งของหน่วยงานทุกระดับ

ตั้งแตส่ถานศกึษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มคีวามทันสมัย พร้อมที่จะ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น าเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เห็น

ความส าคัญของด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เขตสุจริต) ขึน้ 

เพื่อเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลใหก้ารทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้ลดน้อยลง  

     8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8.1  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวม และมีการจัดท าขอ้มูล ITA มาการสร้างกระบวนการมี

ส่วนรว่มเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

8.2 เพื่อให้โรงเรียนบ้านแดงนอ้ยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

8.3 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ท างาน ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      9. ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
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      10. งบประมาณ                  -  บาท 

      11. ผลการด าเนินงาน 

 11.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรภายใน โรงเรียนบ้านแดงน้อย สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมได้ และมีการจัดท าขอ้มูล ITA มาการสร้างกระบวนการมี

ส่วนรว่มเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 11.2 โรงเรียนบ้านแดงนอ้ยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานยัง

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งตอ้งหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

 11.3 โรงเรียนบ้านแดงน้อยมีภาพลักษณ์ที่ดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ท างาน ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 11.4 ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของโรงเรียนบ้านแดงน้อยเกี่ยวกับ

การบริหารเขตสุจริต 

 11.5 ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ 

เป็น 3 ภาษา (ไทย ลาว และอังกฤษ) 

12. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 12.1 โครงการนี้ท าให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการด าเนินงานให้ปราศจากการทุจริต การเรียก

รับผลประโยชน์ จึงควรมาการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาเพียงอย่าง

เดียว ให้เนน้กิจกรรมที่สร้างความตระหนัก ส านกึรับผดิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความยินดี 

12.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จัดท าขึ้นต้องมีความชัดเจน สอดคล้อง

กับยุทธศาสตรช์าติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางของการจัดท างบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการได้ และให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเขา้มามีสว่นร่วมในการด าเนินงานด้วย 

12.3 องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจที่ใสซื่อ ให้ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้

รับผิดชอบ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอบรมนั่งอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรมดว้ยกิจกรรมที่สรา้งความตระหนัก ส านกึรับผดิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความยินดี 

12.4 บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อยควรจัดให้มีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับผลการประเมิน กรอบการประเมนิ และแนวทางการด าเนินงานให้มากขึ้น อย่างนอ้ยเดือนละ 2 

ครั้ง รวมทั้งควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปีละ 1 

ครั้ง 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

กิจกรรมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน ์(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) เพื่อให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  ผูร้ับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการอบรม 

เพื่อน ามาสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในองค์กร  

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑  

ผลการด าเนินกิจกรรม  

๑. ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  

2. ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบ้านแดงน้อย คณะกรรมการสถานศกึษา มีความรูแ้ละความเข้าใจเรื่องการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 

Transparency Assessment Online : ITA Online)  

๒. เพื่อให้สามารถด าเนินงานตามตัวชีว้ัดได้อย่างถูกต้อง  

งบประมาณ ไม่มี  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


