
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คำนำ  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ นโยบายการบริหารจัดการท่ี
ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนาความ  โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้ดำเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวมา  และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีฉบับนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ 

 
    

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
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สารบัญ 

                                                                                                                             หน้า 

คำนำ                   ก       

สารบัญ                   ข 

ส่วนที่ ๑  บทนำ                   ๑          

ส่วนที่ ๒  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
             โรงเรียนบ้านหนองแสโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4         5          
ส่วนที่ ๓  ผลการดำเนินงาน        10 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก          ๑3 

  ข 



ส่วนท่ี ๑ 

บทนำ 

ความเป็นมา 
 ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ ให้เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยจึงได้ดำเนินงานตามนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ เพื่อดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐภายในสถานศึกษา 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 

แผนที่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
ท่ีอยู่ : หมู่ท่ี ๑๗ บ้านหนองแสง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๓-๓๐๖๖๕๑ 
หมายเลขโทรสาร : ๐๔๓-๓๐๖๖๕๑ 
E-mail : Hs4mup@gmail.com  
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 
๑. นายทิพวัฒน์  ริยะ กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒.  นายสากล  สิทธิโคตร ศศ.น. (การพัฒนาชุมชน) ครูชำนาญการพิเศษ 
๓. นางนงนุช  พระวงศ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ครูชำนาญการพิเศษ 
๔. นางบรรจง  บุตรทา ค.ม. (วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษ 
๕. นางผ่องศรี  ชนะบุญ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ครูชำนาญการพิเศษ 
๖. นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย ค.ม. (วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษ 
๗. นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษ 
๘. นางมลาวัลย์  นกหงษ์ ค.ม. (วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษ 
๙. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ครูชำนาญการพิเศษ 

๑๐. นางณัฐพร  แตกหนองโน ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษ 
๑๑. นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์ ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษ 
๑๒. นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี ม.ธ.บ. (บริหารการจัดการ) ครู คศ.๑ 
๑๓. นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ครู คศ.๑ 
๑๔. นายวรัญญู  โสชาติ ศษ.บ. (พลศึกษา) ครู คศ.๑ 
๑๕. นางสาวปุณยนุช ทรัพย์สินพันธ์ ศษ.บ.(คณิตศาสตร์ศึกษา) ครูผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวเมษา  โพธิ์สุวรรณ ค.บ. (เคมี) ครูอัตราจ้าง 
๑๗. นางสาวปรียาดา  ทองบุ นิติศาสตร์บัณฑิต เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๑๘. นายสถิตคุณ  ชาวเกวียน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ นักการภารโรง 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA Online) ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการ
สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA ) “ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการ
ประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 



 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน
ทุกมิติ ตั ้งแต่การบริหารงานของผู ้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

 เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 

1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based) 
2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) 
3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External) 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้กรอบแนวทาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ



 

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๓. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๔. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๖. โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีได้รับความเห็นชอบ 

๗. โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ การโอนจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน
กําหนด 

 

  



 

ส่วนท่ี ๒ 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบ้านหนองแสโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้าง
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบดำเนินงาน 

 แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

๑. เหตุผลความจำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิร ูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยูอ่ย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ



 

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
ร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการ
ปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อปลูกฝังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังใน

ระดับ โรงเรียน และชุมชน  
๒. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียน 
๓. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๓. เป้าหมาย  
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  จำนวน    16    คน 
 ๒. นักเรียน                           จำนวน    170  คน 
 

๕. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๔ 
๑. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๕๐ 

๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ ๘๐ 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 



 

๖. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

หน่วย
นับ 

จำนวน ม.ค
. 

๖๔ 

ก.พ
. 

๖๔ 

มี.ค
. 

๖๔ 

เม.ย
. 

๖๔ 

พ.ค
. 

๖๔ 

มิ.ย
. 

๖๔ 

ก.ค
. 

๖๔ 

ส.ค
. 

๖๔ 

ก.ย
. 

๖๔ 
๑.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ ๙๐ - 
 

        ผ ู ้บร ิหารและ
คณะครูทุกคน 

๑.๑ กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  

ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวาม
ตระหนักรู้มีทัศนคติและมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ 

ร้อยละ ๙๐ -          ผ ู ้บร ิหารและ
คณะครูทุกคน 

๑.๒ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึก
สาธารณะ 

๑.ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมค่านิยมความเข้าใจด้านการป้องกันและ
ประพฤติมิชอบ 
๒. ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมสี่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสำนึก
สาธารณะ 

ร้อยละ ๙๕ -          ผ ู ้บร ิหารและ
คณะครูทุกคน 

๑.๓ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ในการมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการที่ดี 
นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 

ร้อยละ ๙๐ 1,000          ผ ู ้บร ิหารและ
คณะครูทุกคน 



 

 
 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

หน่วย
นับ 

จำนวน ม.ค
. 

๖๔ 

ก.พ
. 

๖๔ 

มี.ค
. 

๖๔ 

เม.ย
. 

๖๔ 

พ.ค
. 

๖๔ 

มิ.ย
. 

๖๔ 

ก.ค
. 

๖๔ 

ส.ค
. 

๖๔ 

ก.ย
. 

๖๔ 
๒. กิจกรรมการประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของสถานศึกษา 
(ITA) ๒๕๖๔ 

คะแนน ๙๐ -          ผ ู ้บร ิหารและ
คณะครูทุกคน 

รวม 
 

          



 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๘. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 
๙. ประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย/ มีกลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

๓. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดี
ขึ้น  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี ๓ 

ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการ
ประเมินสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังส้ิน 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 97.50 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA ( Excellence ) 
 3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 87.71  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่
ใน ระดับ A โดย ผ่าน 

3.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสง
โคกน้อย ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2564 87.71 - - 

3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เป็น
รายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านหนองแสง
โคกน้อย ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้   

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 96.47 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 99.02 AA ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 97.06 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.02 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.32 A ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 100 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 100 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงการทำงาน 100 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 80.29 B ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 62.50 D ไม่ผ่าน 

 



 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวช้ีวัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ.......
85.........)       มีดังนี้  
 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต 

 

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 และ 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 

หน่วยงานถือปฏิบัติ 

       
  



 

1. ผลการดำเนินงาน 
 ๑.๑ เชิงคุณภาพ บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ด้านการป้องกัน ปลูกฝังและการ
สร้างเครือข่าย สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และมีการจัดทำ
ข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๑.๒ โรงเรียนบ้านหนองสงโคกน้อยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 ๑.๓ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยมีภาพลักษณ์ท่ีดี และสาธารณชนให้ความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยเกี่ยวกบั
การบริหารเขตสุจริต 
 ๑.๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ เป็น ๒ 
ภาษา (ไทย และอังกฤษ) 

  
2. ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องด้วยช่วงในการดำเนินกิจกรรม มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ทำให้การดำเนินกิจกรรม

ไม่ได้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
 
3. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
3.๑ โครงการนี ้ทำให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้ปราศจากการทุจริต การเรียกรับ

ผลประโยชน์ จึงควรมาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาเพียงอย่างเดียว ให้เน้น
กิจกรรมท่ีสร้างความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยินดี 

3.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จัดทำขึ้นต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางของการจัดทำงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการได้ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย 

3.๓ องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรเรื ่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ในเรื ่องการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจที่ใสซื่อ ให้ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งไม่
จำเป็นต้องอบรมนั่งอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมท่ี
สร้างความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยินดี 

3.๔ บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยควรจัดให้มีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับผลการประเมิน กรอบการประเมิน และแนวทางการดำเนินงานให้มากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
รวมทั้งควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

  



 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 กิจกรรมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการอบรม เพื่อนำมาสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในองค์กร  
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ผลการดำเนินกิจกรรม 
   ๑. ผู้บริหารและคณะครูมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) 
   ๒. เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง 
งบประมาณ  ไม่มี 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
   จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กิจกรรมการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 87.71  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่
ใน ระดับ A แปลผล ผ่าน 
 


