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คำนำ  

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง 

(สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 

แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) 

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง 

(สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ 

นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนบ้าน

ขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 3 

แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง 
  (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖) 
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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 

 ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
บทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปี
นี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยให้ความสำคัญ
กับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา 
และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่
เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที3่ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัย
ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยรวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมท่ีมี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตและมีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตมีกลไก
ป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีปัจจัยความสำเร็จคือมีกระบวนการทำงานด้าน
ป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูร
ณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 
เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกล
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ยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคล้องกบัทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 
6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงาน ป.ป.ช. รว่มกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อม
ชานบึงโพธิ์ทองฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ข้อมูลของโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ 

 ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านน้อยชานบึง ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๓๒๐           
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๖๐๖๔๗           โทรสาร : 
๐๔๓-๒๖๐๖๔๗   E-Mail : bankhampomkk1@kkzone1.go.th 
 วิสัยทัศน์ (VISION) 
 ภายในปี ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์  ๘๖)  เป็น
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่น่าอยู่    ครูและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน    บริหารแบบมีส่วนร่วม มี
ความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสถานศึกษาพอเพียงและต้นแบบการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ 
 

   อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
  สุขนิสัยดี  มีมารยาทงาม 
 

   เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
           โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยสะอาดร่มรื่น สดชื่น สุขภาพดี มีมารยาทงาม 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bankhampomkk1@kkzone1.go.th
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 โครงสร้างการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
๑.นางเขมิกา  ชัยศร 
๒.นางมลิวรรณ หึกขุนทด 
๓.นส.ศศิประภา พิริยชูสิทธิ์ 

๔.นางสาวกัญญาวีร์ ศรีวิชัย 
๕.นางสาวภัทรา ภูสำเภา 
 

๑.นางบรรจง ชัยมุงคุณ 
๒.นายศิริชัย บุญหล้า 
๓.นายคงคา แจ้งพรมมา 
๔.นส.สถิรนันท์ จาระศรี 
๕.นางสาวภัทรา ภูสำเภา 

๑.นายโอภาส สิงห์สีดา 
๒. นางบรรจง ชัยมุงคุณ 
๓.นางบานเย็น น้อยสุวรรณ 
๔.นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศร 

๕.นางสาวภัทราภรณ์ คำกอง 

๑.นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศร 
๒.นายศิริชัย  บุญหล้า 
๓.นายคงคา  แจ้งพรมมา 
๔.ว่าท่ีร.ต.ธีระชัย วิมานทอง 
๕.นายสมยศ ใจกว้าง 

๖.นางสาวภัทราภรณ์ คำกอง 

  
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ นายโอภาส  สิงห์สดีา ผู้อำนวยการ ปริญญาโท/บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรยีน  
๒ นางบานเย็น น้อยสุวรรณ ครูคศ.๓(๔) ปริญญาโท/การพัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ  
๓ นางบรรจง  ชัยมุงคณุ ครู คศ.๓ ปริญญาตร/ีคหกรรม การงาน ป.๔-ม.๓  
๔ นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศร ครู คศ.๒ ปริญญาตร/ีวทบ.การกีฬา สุขศึกษาระดับมัธยม  
๕ นายศิริชัย  บุญหล้า ครู คศ.๒ ปริญญาตร/ีอุตสาหกรรม สุขศึกษาระดับประถม  
๖ นางเขมิกา ชัยศร ครู คศ.๒ ปริญญาโท/บริหารการศึกษา สังคมฯระดับมัธยม  
๗ นายคงคา  แจ้งพรมมา ครู คศ.๑ ปริญญาตร/ีศลิปศึกษา ศิลปะ/ประจำช้ันป.๖  
๘ นางสาวภัทรา ภสูำเภา ครู คศ.๑ ปริญญาโท/บริหารการศึกษา วิทย์ ป.๕-ม.๓ ประจำช้ัน ม.๑  

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

    ผู้อำนวยการ
โรงเรียน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เกา่ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๙ นางสถิรนันท์ จาระศร ี ครู คศ.๑ ปริญญาตร/ีคณิตศาสตร ์ คณิต/ประจำชั้นป.๔  
๑๐ นางศศิประภา พิริยชูสิทธ์ิ ครู คศ.๑ ปริญญาตร/ีภาษาไทย ประจำช้ัน ป.๓  
๑๑ ว่าท่ี ร.ต.ธีระชัย วิมานทอง ครู คศ.๑ ปริญญาตร/ีคณิตศาสตร ์ คฺณิต ม.๑-๓/ประจำชั้นม.๑  
๑๒ นางสาวอมรรตัน์ จันทะคาม ครูผู้ช่วย ปริญญาตร/ีภาษาไทย ประจำช้ัน ป.๑  
๑๓ นางสาวกัญญาวรี์ ศรีวิชัย ครูผู้ช่วย ปริญญาตร/ีวิทยาศาสตร ์ ประจำช้ัน ป.๓  
๑๔ นางสาวภัทราภรณ์ คำกอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตร/ีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5-ม.3  
๑๕ นางพัชรีญา หินวิเศษ ครูพี่เลีย้ง ปริญญาตร/ีการจัดการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
๑๖ นายสมยศ  ใจกว้าง ธุรการโรงเรียน ปริญญาตร/ีวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
ธุรการ  

๑๗ นายนิพนธ์ ทองกุนา นักการภารโรง มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักการภารโรง  
 
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
1 , บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
2 บานน้อยชานบึง ตำบลขามปัอม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
5 บ้านหนองทุ่งมน ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
7 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
8 บ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
10 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

แผนที่เขตบริการ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA Online) ของโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกิน

แบ่งสงเคราะห์ ๘๖) 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการ

สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 

ITA ) “ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกล

ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นการ

ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกัน

การทจุริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 

ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการ

ประเมินมาใช้ประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลำดับ  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การ

บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มี การประเมิน “ระบบงาน” และ 

“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
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8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
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) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ได้คะแนน 95.52 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ 
AA  

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯเป็น
รายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์
ทองฯ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 100.00 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.96 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 100.00 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 98.96 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 AA ผ่าน 
 เฉลี่ย IIT 98.43 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 99.57 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100.00 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงการทำงาน 99.31 AA ผ่าน 
 เฉลี่ย EIT 99.63 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 91.28 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 87.5 A ผ่าน 
 เฉลี่ย OIT 89.39 A ผ่าน 
 คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงาน 
95.52 AA ผ่าน 
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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  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่

หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน  87.5 อยู่ในระดับ A 

  
 แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) โรงเรียนต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
   2) โรงเรียนต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) โรงเรียนต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และ 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ต่อ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให ้

โรงเรียนถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม

เสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบดำเนินงาน 

 การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ

ที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับ

ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการ

ดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิต

สาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน

การทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการและตัวชี้วัดความสำเร็จเพ่ือให้ทุก

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
งบปร
ะมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จำนวน 
ม.ค. 
64 

ก.
พ. 
64 

มี.
ค. 
64 

เม.
ย. 
64 

พ.
ค. 
64 

มิ.ย
. 

64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตระหนกัรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีคา่นิยมร่วมตา้นทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 90            

1.1 กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา  

ร้อยละของบุคลากรผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีความตระหนักรู้มีทัศนคติ
และมีค่านิยมร่วมตา้นทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ 

ร้อยละ 90            

1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนกึ
สาธารณะ 

1.ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมค่านิยม
ความเข้าใจด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ 
2. ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มี
จิตสำนึกสาธารณะ 

ร้อยละ 95            

1.3 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เพือ่พิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการมี
ความรู้ ความเขา้ใจ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของ
ข้าราชการที่ดี นำหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์

ร้อยละ 90            

2. กิจกรรมการประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ของสถานศึกษา (ITA) 2564 คะแน
น 

90            

รวม            
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ  

 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ได้ดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติชอบโครงการสเริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกัน

การทุจริต” (โครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ

ทุจริต ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      1. ช่ือโครงการ          โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน  
      ปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนสุจริต) 
      2. สนอง              นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

               ตัวชี้วัดที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด/มาตรการ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก                  

                                  ระดับผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

                                  ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

     3. กลุ่มที่รับผิดชอบ    นายโอภาส  สิงห์สีดา 

     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 
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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  

 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ เห็นความสำคัญของดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้มี

การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในโรงเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เขตสุจริต) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้ลดน้อยลง  

     8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8.1  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดทำข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ 

8.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

8.3 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      9. ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

      10. งบประมาณ                   5,000 บาท 

      11. ผลการดำเนินงาน 

 11.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรภายในโรงเรียน สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และมีการจัดทำข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบ 
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 11.2 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานยังไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

 11.3 โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน ด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 11.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารเขตสุจริต 

 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 ให้ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ รับผิดชอบ ซึ่งไม่

จำเป็นต้องอบรมนั่งอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมที่

สร้างความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี 

12.4 บุคลากรภายในโรงเรียนควรจัดให้มีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการประเมิน 

กรอบการประเมิน และแนวทางการดำเนินงานให้มากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้ งควรจัดให้มี

การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปีละ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ 

เพื่อวางแผนและเตรียมการโครงการสร้างคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานเพื่อต่อต้านการทจุริต 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

การประกาศเจตจำนงในการบริหารโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ  
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ภาพประกอบกิจกรรม 

การประกาศเจตจำนงในการบริหารโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ ผ่านทางเว็ปไซต์ 

และการเปิดเผยข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 

 


