
1 
 

 



2 
 

คำนำ  

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา     ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง
จิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา     ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต     
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  (ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ส่วนที่ 3 แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประจำปี 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564   
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จ เพ่ือเป็น
กรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ    
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 
                                                                         โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา      
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมา 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆในการพัฒนาประเทศ ปัญหาดังกล่าวเกิด 

ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย ส่งผลเสียต่อประเทศมหาศาลและเป็น  

อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต 

ทางตรงไม่ซับซ้อน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสินบน ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทุจริต 

คอร์รัปชันมากข้ึน เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำหนด

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”       

กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก

ภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 

ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ รับรู้ CPI สูงกว่าร้อยละ 50 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมี ปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ 

ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคม และส่งเสริม การเรียนรู้ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือร่วม

เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาแปลงแนวทางและมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดย    

กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้       
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โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการปลูกฝังวิธีคิด ปลูก 2 จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติและนโยบายสำคัญ  ซึ่ งจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ ราชการของทุกส่ วน ราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและ แนวทางการ

พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนและ 

บ้านท่อน  เริ่มแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  
“โรงเรียนบ้านท่อน  (ดอนสวรรค์ราษฎร์วิทยา)” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านโนน 
ท่อน” โดยมี นายสิงห์  มนูศิลป์  เป็นครูใหญ่  จากโรงเรียนบ้านท่อนเดิม  และ นายสังข์   นาคประเวศน์  
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเดิม  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนบ้านโนนท่อน  
ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา”   
 ที่ตั้ง หมู่ที่  1  ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000 
พ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่   1 งาน   40 ตารางวา      
          โทรศัพท์  043-379075   โทรสาร - 
  e-mail   nonthon.sc@gmail.comwebsite  http://nonton.kkzone1.go.th/ 
ข้อมูลอาคารสถานที่ 
   1  อาคารเรียน 4  หลัง  แบ่งเป็น 10  ห้องเรียน 5 ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อื่นๆ) 
 2  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
แผนผังโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 

http://nonton.kkzone1.go.th/
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ) 
บุคลากรทั้งหมด 17 คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท 

บุคลากร 

เพศ 
วุฒิการศึกษา 

อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน

ตำแหน่ง 

ชาย หญิง 

ต่ำ

กว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สูง

กว่า   

ป.ตรี 

น้อย

กว่า     

30  ปี 

30 – 50 

มากก

ว่า 

50  ปี 

น้อย

กว่า 

10 ปี 

10 – 20 

 มากกว่า 

20  ปี 

ผู้อำนวยการ   1 - - - - - - 1 - - 1 

ข้าราชการครู  - 14 - 4 10 2 11 3 7 4 3 

พนักงาน

ราชการ(ครู) 

- - - - - - - - - - - 

ครูอัตราจ้าง   -         - - 

พ่ีเลี้ยงเด็ก/

ลูกจ้าง 

- 1 - 1 - 1 - - 1 - - 

นักการ/ ภาร

โรง   

1 - 1 - - - - 1 - 1 - 

รวม 2 15 1 5 10 3 11 5 8 5 4 
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ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา   
 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน  2563 )  
ทั้งหมด  202  คน แยกเป็น    

ชั้น 

จำนวนนักเรียน  

จำนวนห้องเรียน (10 มิถุนายน 2563) 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 2 3 5 1 

อนุบาล 3 8 4 12 1 

รวมนักเรียนปฐมวัย 10 7 17 2 

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 9 28 1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 14 10 24 1 

ประถมศึกษาปีที่ 3 3 13 16 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 9 12 21 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 12 8 20 1 

ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 28 1 

รวมนักเรียน ป.1-6 71 66 137 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 4 13 1 

มัธยมศกึษาปีที ่3 6 13 19 1 

รวมนักเรียน ม.1-3 23 25 48 3 

รวม นร.ขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3) 104 98 202 9 

รวม นร.ทั้งหมด    11 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA Online) โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก

ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA ) “ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.

2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวัง

ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินโรงเรียนทั่วประเทศ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลำดับ  

 การประเมินคุณ ธรรมและความ โปร่ ง ใส ในการดำเนิ น งานของ โรงเรียน  (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการ

ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ที่

สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
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9. การเปิดเผยข้อมูล 

10. การป้องกันการทุจริต 

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based) 

2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) 

3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External) 

  จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน 97.07 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดย ตัวชี้วัด 10  ได้คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน ส่วน

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 7  ได้คะแนน 88.51 คะแนน แยกตามเครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน โดยมีคะแนนทั้ง 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1. คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:  

IIT) ประจำปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 95.64 ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 

94.60 และคะแนน  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ประจำปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 100.00 
 

 

 

 
 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2563 
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 2. จำแนกตามรายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา และจาก

เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ 

ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ 

 10 การป้องกันทุจริต 100.00 AA 

9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 AA 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.37 AA 

8 การปรับปรุงการทำงาน 97.71 AA 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.57 AA 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 97.25 AA 

3 การใช้อำนาจ 94.97 A 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.89 A 

2 การใช้งบประมาณ 91.71 A 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.51 A 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 มีแนวทางและข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบดำเนินงาน 

 การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้

เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 

ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความ

เป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี

พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการ

ดำเนินการและตัวชี้วัดความสำเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปเป็นแผนงาน

โครงการของส่วนราชการต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา      

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  
 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณา

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบโครงการสเริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา จำนวน 5,000 บาท โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรม

และป้องกันการทุจริต ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการ

ดำเนินงาน ดังนี้ 

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      1. ชื่อโครงการ          โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
      2. สนอง              นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
               ตัวชี้วัดที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด/มาตรการ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก                  

                                  ระดับผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

                                  ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

     3. กลุ่มที่รับผิดชอบ    นางสาววิภาวรรณ  สำราญกิจ  

     4. แผนงาน             การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     5. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อต้านการทุจริต 

                                        4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

    6. ลักษณะโครงการ            ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

    7. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงาน

อย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่

ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ ซึ่ง

ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล 



14 
 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบายด้าน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่

กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ

ด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับ

ภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ 

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุก

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  เห็นความสำคัญของดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการดำเนิน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้ลดน้อยลง  

     8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8.1  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดทำข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ 

8.2 เพ่ือให้โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย  

8.3 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      9. ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

      10. งบประมาณ                   5,000 บาท 

      11. ผลการดำเนินงาน 
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 11.1 เชิงคุณภาพ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และมีการจัดทำข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบ 

 11.2 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานยังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

 11.3 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา มีภาพลักษณ์ที่ดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 11.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา เกี่ยวกับการ

บริหารเขตสุจริต 

 11.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ เป็น 2 

ภาษา (ไทย และอังกฤษ) 

  

12. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 12.1 โครงการนี้ทำให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้ปราศจากการทุจริต การเรียกรับ

ผลประโยชน์ จึงควรมาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาเพียงอย่างเดียว ให้เน้น

กิจกรรมที่สร้างความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี 

12.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จัดทำขึ้นต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางของการจัดทำงบประมาณในลักษณะ

บูรณาการได้ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย 

12.3 องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการอบรม

คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจที่ใสซื่อ ให้ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งไม่

จำเป็นต้องอบรมนั่งอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมที่

สร้างความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี 

12.4 บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ควรจัดให้มีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับผลการประเมิน กรอบการประเมิน และแนวทางการดำเนินงานให้มากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

รวมทั้งควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปีละ 1 ครั้ง 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  
เพ่ือวางแผนและเตรียมการโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

การประกาศเจตจำนงในการบริหารโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


