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ค าน า  

 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   โรงเรียนป่าหม้อหนองคู     ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .256 4  ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .25 64 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 าง ประกอบดแนวท  ้วย 1 ) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2 ) สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต และ 3 ) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   โรงเรียนป่าหม้อหนองคู     ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .256 4 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต     
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียนป่าหม้อหนองคู  (ITA )ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .
2564  ส่วนที่ 2 ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนป่าหม้อหนองคู ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.256 4  และ ส่วนที่ 3 แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565   
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   โรงเรียนป่าหม้อหนองคู   ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .256 4 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ    อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 
                                                                                                       โรงเรียนป่าหม้อหนองค ู     
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆในการพัฒนาประเทศ ปัญหาดังกล่าวเกิด ขึ้นมาช้า

นานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย ส่งผลเสียต่อประเทศมหาศาลและเป็น อุปสรรคส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต ทางตรงไม่ซับซ้อน เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง การรับสินบน ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทุจริต คอร์รัปชันมากขึ้น เช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย เป็นต้น คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ .ศ. 2560-2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ  ต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”       ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน การ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ  รับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ รับรู้ CPI สูงกว่าร้อยละ 
50 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมี  ปัจจัยความส าเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคม และส่งเสริม  การเรียนรู้ทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย เพ่ือร่วมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกับส านักงาน ป .ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโรงเรียนป่าหม้อหนองคูประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 เพ่ือให้
โรงเรียนป่าหม้อหนองคูแปลงแนวทางและมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดย    ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 (พ .ศ. 2560-2564) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนป่าหม้อหนองคู ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 นี้       โรงเรียนป่าหม้อหนองคู 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการปลูกฝังวิธีคิด ปลูก 2 จิตส านึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง การด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การทุจริตใน



 

การปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายและ แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อมูลโรงเรียนป่าหม้อหนองคู 
1.1 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ตั้งขึ้นเม่ือ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2476 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล 5 )วัด
เถาวัลย์วนาราม( ปี พุทธศักราช 2498 ย้ายจากวัดเถาวัลย์วนาราม บ้านป่าหม้อ มาตั้งเป็นเอกเทศอยู่ระหว่างบ้าน
ป่าหม้อกับบ้านหนองคู จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านป่าหม้อคู )สหราษฎร์พัฒนา( ปีพุทธศักราช 2518 ได้
เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต่อมาได้สร้างอาคารเรียน ชั้นประถมปลายขึ้น 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตาบลพระยืน อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
40320 ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านป่าหม้อ หมู่ 6 กับบ้านหนองคู หมู่ 5 อาณาเขต ทิศเหนือ จรดกลุ่มทาปุ๋ยอินทรีย์ ทิศ
ใต้ จรดถนนสายบ้านฝาง - ป่าส่าน ทิศตะวันออก จรดถนนสายบ้านฝาง - ป่าส่าน ทิศตะวันตก จรดถนนสาธารณะ 
บ้านป่าหม้อ – บ้านหินเหิบ มีพ้ืนที่ 3 แปลง มีขนาดพ้ืนที่ 85 ไร่ โดยพื้นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน คือแปลงที่ราช
พัสดุ เลขทะเบียน ขก.1357 มีขนาด 49 ไร่ - งาน 65 ตารางวา มีอาคารเรียน 3 หลัง จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าหม้อหนองคู 
   
แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนป่าหม้อหนองคู   
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน  2564   )ทั้งหมด   214  คน แยกเป็น   
  

ชั้น 

จ านวนนักเรียน  

จ านวนห้องเรียน (10 มิถุนายน 2564) 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 0 0 0 0 

อนุบาล 3 17 8 25 1 

รวมนักเรียนปฐมวัย 20 12 32 2 

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 9 24 1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 3 13 16 1 

ประถมศึกษาปีที่ 3 10 12 22 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 13 9 12 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 15 19 29 1 

ประถมศึกษาปีที่ 6 9 11 20 1 

รวมนักเรียน ป .1-6  65 68 133 6 

รวม นร .ทั้งหมด  111 104 214 11 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA Online  )โรงเรียน ป่าหม้อหนองคู 
 ส านักงาน ป .ป.ช . ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกใน
การสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment  :ITA “ )ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ .ศ.2560-

2565 )ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก ารด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้
เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ”ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยส านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้
พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินโรงเรียนทั่วประเทศ 



 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ .ศ .2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล าดับ  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน (Integrity and Transparency 
Assessment  :ITA  )เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่

งานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติ “ระบบงาน ”และ 
“วัฒนธรรม ”ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ที่สะท  ้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

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

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปดิเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

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

1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ )แบบส ารวจ Evidence-Based( 
2. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน )แบบส ารวจ Internal( 
3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก )แบบส ารวจ External( 

  จากการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนป่าหม้อหนองคู 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.256 4  ได้คะแนนภาพรวม 97.85 คะแนน อยู่ในระดับ AA  โดย ตัวชี้วัด 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 9 การ
เปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 95.00 คะแนน แยกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยมีคะแนนทั้ง 3 เครื่องมือ ดังนี้  
 1 .คะแนนจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity and Transparency Assessment  :IIT )

ประจ าปี 256 4 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 96.18 ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ( External 
Integrity and Transparency Assessment :EIT  )ประจ าปี 256 4 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 100.00 และ



 

คะแนน  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ( Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT  )ประจ าปี 256 4 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 97.50 
 

 
 
 2  .จ าแนกตามรายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนป่าหม้อหนองคู และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโนท่อนวิทยา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 100.00 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100.00 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 100.00 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 96.9 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 96.65 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.11 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.02 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 95.23 AA Excellence 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 95.00 AA Excellence 

คะแนนรวม 97.85 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนป่าหม้อหนองคูประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.256 4 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนป่าหม้อหนองคู   ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.256 4 มีแนวทางและข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



 

4. โรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. โรงเรียนโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. โรงเรียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับความเห็นชอบ 

7. โรงเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนป่าหม้อหนองคู ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.256 4 
 โรงเรียนป่าหม้อหนองค ูได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.256 4 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม
เสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบด าเนินงาน 
 การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.256 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใ ห้เกิด
ภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุก
ระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนป่าหม้อหนองคู 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.256 4 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรม
ประชุม เสวนา 
ทบทวนถอด
บทเรียนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

ร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ มี
ทัศนคติและมี
ค่านิยมร่วมด้าน
ทุจริต  มี
จิตส านึก
สาธารณะ 

บุคลากรทุกคนมี
ความตระหนักรู้ 
มีทัศนคติและมี
ค่านิยมร่วมด้าน
ทุจริต  มี
จิตส านึก
สาธารณะ 

 
 
 
- 

          
 
นางสุลักษณ์ 
มุสิกโปดก 

2. กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  สรา้ง
จิตส านึก
สาธารณะ 

1. ร้อยละของ
บุคลากรของ
โรงเรียนการ
ส่งเสริมค่านิยม 
ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและ
ประพฤติมิชอบ 
2. ร้อยละของ
บุคลากรของ
โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม มีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
แยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  มี
จิตส านึก
สาธารณะ 

1. บุคลากรทุก
คนได้รับการ
ส่งเสริมค่านิยม 
ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและ
ประพฤติมิชอบ 
2. บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  มี
จิตส านึก
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
- 

          
 
 
 
 
 
นางสุลักษณ์ 
มุสิกโปดก 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนป่าหม้อหนองคู 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.256 5 )ต่อ( 

 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. กิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรม
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ใน
โรงเรียน 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ยึดมั่นใน
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาของ
ข้าราชการที่ดี น า
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

บุคลากรร้อยละ 
90 มีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ใน
การมีความรู้ 
ความเข้าใจ ยึด
มั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาของ
ข้าราชการที่ดี น า
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 

5,000 

          
 
 
 
นายพรศักดิ์
โคตรทัศน ์

4. กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
ของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ยการ
ประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา )ITA( 
2465 

ค่าเฉลี่ยการ
ประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา )ITA( 
ปีงบประมาณ 
2465 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 

 
- 

          
นางสุลักษณ์ 
มุสิกโปดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ /กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนป่าหม้อหนองคู      

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .52 64 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ 

พฤติกรรมช่ือสตัยส์ุจรติ 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งโสในการด าเนินงาน 

- นางสุลักษณ์ 
มุสิกโปดก 

 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 - กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรยีน 
- นางสุลักษณ์ 

มุสิกโปดก 
 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนด้วยและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้าง
จิตส านึกสาธารณะ 

- นายพรศักดิ์
โคตรทัศน ์

 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 - กิจกรรมเข้าคา่ยคณุธรรม "โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อพี่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน 

 
5,000 

นายพรศักดิ์
โคตรทัศน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 
)พ.ศ.2560 - 2564( 

 
โครงการ/ กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

- นางสาว
พิฐชญาณ์ ค า
งาม 

 กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

  

 การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ   
 กิจกรรมการประเมิน ITA ของสถานศึกษา   
 รวมท้ังสิ้น 5,000  

 
 
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                            ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ    
                          )นายพรศักดิ์   โคตรทัศน์(                                        )นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ( 
                          ต าแหนง่  ครู                                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
                          ผู้เอนุมัติแผนปฏิบัติการ          

  )นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ( 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนป่าหม้อหนองคู  
 โรงเรียนป่าหม้อหนองคู ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต ”ลในสถานศึกษา กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบา
จ านวน 5 ,000  บาท โรงเรียนป่าหม้อหนองคู ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ตามวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ /กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ .256 4 
      1. ช่ือโครงการ          โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
      2. สนอง              นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
               ตัวชี้วัดที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด/มาตรการ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

ทุก                                  ระดับผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
                                  ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA 

     3 . กลุ่มที่รับผิดชอบ    นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม 
     4 . แผนงาน             การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     5 . สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  1 . สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อต้านการทุจริต 

                                        2  .พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
    6 . ลักษณะโครงการ            ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
    7 . หลักการและเหตุผล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่าง
ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การ
รับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่ น การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย
ต่อประเทศอย่างมหาศาล 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบายด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจาย
อ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 



 

ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดย
ปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้
มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 โรงเรียนป่าหม้อหนองคู   เห็นความส าคัญของด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 ขึ้น เพ่ือเป็น
กรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อัน
จะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้ลดน้อยลง  

     8 . วัตถุประสงค์ของโครงการ 
8.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดท าข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

8.2 เพ่ือให้โรงเรียนป่าหม้อหนองคูมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย  

8.3 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      9 . ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
      10  .งบประมาณ                   5 ,000 บาท 

      11 . ผลการด าเนินงาน 
 11.1 เชิงคุณภาพ โรงเรียนป่าหม้อหนองค ูสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ และมีการจัดท าข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 11.2 โรงเรียนป่าหม้อหนองคู มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 11.3 โรงเรียนป่าหม้อหนองคู มีภาพลักษณ์ท่ีดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 11.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของโรงเรียนป่าหม้อหนองค ูเกี่ยวกับการบริหาร
เขตสุจริต 



 

 11.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ เป็น 2 ภาษา 
(ไทย และอังกฤษ)  

  
12  .แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแน ะ 
 12.1 การเรียกรับ โครงการนี้ท าให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการด าเนินงานให้ปราศจากการทุจริต

ผลประโยชน์ จึงควรมาการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาเพียงอย่างเดียว ให้เน้น
กิจกรรมที่สร้างความตระหนัก ส านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี 

12.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จัดท าขึ้นต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะที่ 3 ( พ .ศ.2560-2564 ) และเป็นไปตามแนวทางของการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการได้ และ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้วย 

12.3 องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจที่ใสซื่อ ให้ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอบรม
นั่งอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก 
ส านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี 

12.4 บุคลากรภายในโรงเรียนป่าหม้อหนองคู ควรจัดให้มีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผล
การประเมิน กรอบการประเมิน และแนวทางการด าเนินงานให้มากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งควรจัดให้

บัติที่เป็นเลิศปีละมีการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิ 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบกิจกรรม 
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าหม้อหนองคู 

เพ่ือวางแผนและเตรียมโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านทุจริต 
 

 
 
 

 
 
 



 

ภาพประกอบกิจกรรม 
การประกาศเจตจ านงในการบริหารโรงเรียนป่าหม้อหนองคู 

 

 

 

 

 



 

 

 


