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รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ  

          ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร จัดการที่ดี

มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนา ความ โปร่งใสในการ

ปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่การ

ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาค ส่วนให้เกิดการบูรณาการความ

ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้ดำเนินการตามนโยบาย

ดังกล่าวมา และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีฉบับนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วน

หนึ่งที่จะช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้  

                                                                                                       โรงเรียนบ้านดงกลาง 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมา 

            โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการป้องกัน และปราบปราม

การทุจรติและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษางบดำเนินงาน  การ

ดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการ

ปรับสภาพ สังคมให้เกิดภาวะที ่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ ่มตั ้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วย

กระบวนการ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และ 

ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ ในการ

กล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และ

เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนด

กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการและตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นำไปเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป  
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

 การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้

เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความ

เป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี

พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการ

ดำเนินการและตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปเป็นแผนงาน

โครงการของส่วนราชการต่อไป 

       

     การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA Online) 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นการป้องกัน

การทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมี

คุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) “ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ

ทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและ

แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่าง

เหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการประเมินมาใช้

ประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 



3 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลำดับ  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผล

การปฏิบัติงานในภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก 

         กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

10. การป้องกันการทุจริต 
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              เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

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

1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based) 

2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

      โรงเรียนบ้านดงกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบโครงการสเริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมหลักเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จำนวน    บาท สำนักงานเขตพ้ืนท่ากรศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ตามวงเงินงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

1. ชื่อโครงการ น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนเครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล(บ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจด

ใหญ่) 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางวารีรัตน์   วิเศษมี 

4. ระยะเวลา          กรกฏาคม 64 ถึง  มีนาคม 65 

5. สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                                     

ตัวชี้วัดที่  1  

มาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่  มาตรฐานที่  1 

ITA (โรงเรียนสุจริต)...................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หลักการและเหตุผล 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานด้านการศึกษา 

โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ

บ้านเมือง 2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) การมีงานทำ-มีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี เพื่อให้

ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ในโรงเรียน ขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 

1เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  และมีพ้ืนฐานชีวิตที่

มั่นคงและมีคุณธรรม 

2.เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนด้านการประกอบอาชีพ  

 เป้าหมายหลัก 

 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  และมีพ้ืนฐานชีวิตที่

มั่นคงและมีคุณธรรม ร้อยละ 80 

                เชิงคุณภาพ 

                       ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  และมีพื้นฐานชีวิตที่

มั ่นคงและมีคุณธรรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      

    วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ก.ค.65 นางวารีรัตน ์
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ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ก.ค.65 นางวารีรัตน์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.65 นางวารีรัตน์ 

ดำเนินการตามแผน ดังนี้ ก.ค.65 นางวารีรัตน์ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมีทัศนคติท่ีถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง  

ก.ค.65– มี.ค.66 นายโกเมน 

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมปลูกฝัง

ค่านิยม 12 ประการ 

ก.ค.65– มี.ค.66 นายโกเมน 

กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมสภานักเรียน พ.ค. 65 นายโกเมน 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมีพ้ืนฐานชีวิตที่

มั่นคง มีคุณธรรม  

ก.ค.65– มี.ค.66 นายภูเบศร์ 

 กิจกรรมย่อย  -รักความเป็นไทยใส่ใจ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ก.ค.64– มี.ค.65 นายภูเบศร์ 

กิจกรรมย่อย  -ฟ้ืนฟูนาฏศิลป์ไทย-อีสาน ก.ค.64– มี.ค.65 นางสาวสุภลักษณ์ 

กิจกรรมย่อย –ลูกเสือเนตรนารี ก.ค.64– มี.ค.65 นายภูเบศร์ 

กิจกรรม -กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม

นักเรียน 

ก.ค.64– มี.ค.65 นายภูเบศร์ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมมีงานทำ มีอาชีพ  ก.ค.64– มี.ค.65 นางวารีรัตน์ 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมแปรรูปอาหาร(ลด

เวลาเรียน) 

ก.ค.64– มี.ค.65 นางวารีรัตน์ 

4 กิจกรรมที ่4 กิจกรรมเป็นพลเมืองดี   ก.ค.64– มี.ค.65 นายวัชรวุธ 

 กิจกรรมย่อย –สารวัตรนักเรียน ก.ค.64– มี.ค.65 นายวัชรวุธ 
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ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมย่อย -กิจกรรมจิตอาสา ก.ค.64– มี.ค.65 นายวัชรวุธ 

5 กำกับ นิเทศ ติดตาม ก.ค.64– มี.ค.65 ผอ. 

6 สรุป รายงานผล  มี.ค. 65 นางวารีรัตน์ 

 ระยะเวลา 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปี

ที่สิ้นสุด  

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ

บ้านเมือง  

           นายโกเมน 

กิจกรรมย่อย -

กิจกรรมปลกูฝัง

ค่านิยม 12 

ประการ 

           นายโกเมน 

กิจกรรมย่อย  -

กิจกรรมสภานักเรียน 

 

          นายโกเมน 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี

คุณธรรม  

           นายภูเบศร ์

กิจกรรมย่อย  -รัก

ความเป็นไทยใส่ใจ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

           นายภูเบศร ์
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมย่อย  -ฟื้นฟู

นาฏศิลปไ์ทย-อีสาน 

           นางสาวสุภ

ลักษณ ์

กิจกรรมย่อย –ลูกเสือ

เนตรนาร ี

           นายภูเบศร ์

กิจกรรม -กิจกรรม

ปลูกฝังคณุธรรม

นักเรียน 

 
          นายภูเบศร ์

กิจกรรมที่ 3 กจิกรรม

มีงานทำ มีอาชีพ  

           นางวารีรัตน ์

กิจกรรมย่อย –

กิจกรรมแปรรูปอาหาร

(ลดเวลาเรยีน) 

           นางวารีรัตน ์

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม

เป็นพลเมืองดี   

           นายวัชรวุธ 

กิจกรรมย่อย –

สารวัตรนักเรียน 

 
          นายวัชรวุธ 

กิจกรรมย่อย -

กิจกรรมจติอาสา 

 
          นายวัชรวุธ 
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 วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน ผลที่ได้ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมีทัศนคติทีถู่กต้องต่อ

บ้านเมือง  

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีความรักชาต ิ

 กิจกรรมย่อย -กิจกรรมปลกูฝังค่านิยม 12 

ประการ 

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีคณุลักษณะตาม

ค่านิยม 12 ประการ 

กิจกรรมย่อย  -กิจกรรมสภานักเรยีน สังเกต แบบสังเกต มีสภานักเรียน 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี

คุณธรรม  

สังเกต แบบสังเกต นักเรียนมีคณุธรรม 

 กิจกรรมย่อย  -รักความเป็นไทยใส่ใจ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สังเกต แบบสังเกต นร.รักท้องถิ่น 

กิจกรรมย่อย  -ฟื้นฟูนาฏศิลป์ไทย-อีสาน สังเกต แบบสังเกต นร.มีความสามารถในการ

แสดงออกนาฏศลิป์ไทย-

อีสาน 

กิจกรรมย่อย –ลูกเสือเนตรนาร ี ทดสอบ แบบทดสอบ มีคุณลักษณะตาม

หลักสตูรลส.นน. 

กิจกรรม -กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน สังเกต แบบสังเกต นร.มีคณุธรรมจรยิธรรม 

3 กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมมีงานทำ มอีาชีพ  สังเกต แบบสังเกต นร.ทำงานเป็น รักการ

ทำงาน 

 กิจกรรมย่อย –กิจกรรมแปรรูปอาหาร(ลด

เวลาเรียน) 

สังเกต แบบสังเกต นร.ทำอาหารเป็น 
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ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินการ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน ผลที่ได้ 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเป็นพลเมืองดี   สังเกต แบบสังเกต นร.มีคณุลักษณะของ

พลเมืองด ี

 กิจกรรมย่อย –สารวัตรนักเรียน สังเกต แบบสังเกต นร.มีระเบียบวินัย 

กิจกรรมย่อย -กิจกรรมจิตอาสา สังเกต แบบสังเกต นร.มีจิตอาสา เสียสละ 

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output)) นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ผู้เรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                 ( นางวารีรัตน์   วิเศษมี ) 

 ลงชื่อ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                   ( นายภูเบศร์   วิเศษมี ) 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                ( นายวิรุณพงศ์   สมชม ) 
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