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ค ำน ำ 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณใน 
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บท
วิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 เป็นการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี  เขต 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนส าเร็จ   เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ ราชการ
ลดน้อยลง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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ส่วนที่  ๑  บทน ำ 

สภำพกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 
หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่าง
ยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมี
อิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้
หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่
ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่
การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสีย
ภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

 จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 
2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 35 
คะแนนในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน
การประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่ง
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
สังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาค
ส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมี
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วัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างานด้านป้องกันการ
ทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูร
ณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดย
ด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่าน
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา
การระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชือ่มโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายทุธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้น
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิเพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม  
ธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มแีผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” 
และ “สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน
ความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการ
เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูก
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จิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน 225 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 
โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จน
ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้การด าเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการน าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการ
ปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  

 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลูก
จิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4   
 ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็น 1 ในจ านวน 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศการเตรียมความพร้อมเขตพ้ืนที่การศึกษาของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการก ากับดูแล สนับสนุนส่งเสริมประสานงาน 
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ในเชิงนโยบาย ด าเนินการตามภารกิจงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และตามเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
สถำนที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 8 ถนนชนบท- 
บ ารุง ต าบลบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด 
อุดรธานี มีเขตบริการ 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอบ้านผือ อ าเภอกุดจับ อ าเภอน้้าโสม และอ าเภอนายูง 
อำณำเขต 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอสังคม, อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเพ็ญ, อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อ าเภอท่าบ่อ, 
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอสุวรรณคูหา, อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
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จ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนจ ำแนกรำยช้ันเรียน สังกัด สพป.อุดรธำนี เขต 4 ปีกำรศึกษำ  2562 

ชั้นเรียน 
จ ำนวนนกัเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

     อนุบาล 1 6 8 14 2 

     อนุบาล 2 1166 1093 2259 155 

     อนุบาล 3 1229 1206 2435 159 

      รวมระดับก่อนประถมศึกษำ 2401 2307 4708 316 

     ประถมศึกษาปีท่ี 1 1406 1367 2773 165 

     ประถมศึกษาปีท่ี 2 1395 1263 2658 165 

     ประถมศึกษาปีท่ี 3 1336 1269 2605 163 

     ประถมศึกษาปีท่ี 4 1356 1238 2594 161 

     ประถมศึกษาปีท่ี 5 1302 1308 2610 159 

     ประถมศึกษาปีท่ี 6 1393 1313 2706 159 

   รวมระดับประถมศึกษำ 8188 7758 15946 972 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 1 623 508 1151 52 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 2 578 487 1065 52 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 3 501 442 943 53 

  รวมระดบัมัธยมศกึษำตอนตน้ 1702 1437 3139 157 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 4 29 31 60 2 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 5 9 22 31 2 

     มัธยมศึกษาปีท่ี 6 11 9 20 2 

 รวมระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 49 62 111 6 

รวมทั้งสิ้น 12340 11564 23904 1451 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน  2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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ส่วนที่ 2   กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรม
พัฒนา
นวัตกรรม
การสร้าง
เครือข่าย
และการมี
ส่วนร่วมใน
การต่อต้าน 
การทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย 

จ านวน
เครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย 
มีส่วนร่วม
และ 
เป็นผู้น าใน
การต่อต้าน
การทุจริต  

คน 143 15,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

2. กิจกรรม
พัฒนา
นวัตกรรม
การสร้าง
เครือข่าย
และ 
การมีส่วน
ร่วมในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 

จ านวน
เครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 
มีส่วนร่วม
และ 
เป็นผู้น าใน
การต่อต้าน
การทุจริต  

คน 143 15,000  
 

       กลุ่มนิเทศฯ 

3. กิจกรรม
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
บริษัทสร้าง
การดี สู่ 
Marketing 
4.0 

โรงเรียนท่ี
ด าเนิน
กิจกรรม
บริษัทสร้าง
การดีมีทักษะ
ในการ
บริหาร
จัดการบริษัท
สร้างการ 
และค านึงถึง
ผลประโยชน์

โรงเรียน 16 30,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ส่วนรวม
มากกว่าส่วน
ตนโดย
แบ่งปันผล
ก าไรในการ
ท าประโยชน์
เพื่อ
สาธารณะ 

4. กิจกรรม 
ค่ายเยาวชน 
"คนดีของ
แผ่นดิน" 
(เยาวชนไทย
หัวใจ 
STRONG) 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มี
จิตส านึก
สาธารณะ มี
ทักษะ
กระบวนการคิด  
มีวินัย 
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
อยู่อย่าง
พอเพียง และ
จิตสาธารณะ 

คน 140 20,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

5. กิจกรรม
สร้าง
จิตส านึก
พลเมือง 
(Project 
Citizen) 
 5.1 
กิจกรรม 1 
โรงเรียน 1 
นวัตกรรม
ต่อต้านการ
ทุจริต 
  5.2 การ
ประเมิน
พฤติกรรม
ความซื่อสัตย์

จ านวน
โรงเรียน 
ที่ด าเนิน
กิจกรรมสร้าง
จิตส านึก
พลเมือง 
(Project 
Citizen) 

โรงเรียน 143 (68,000) 
 
 

40,000 
 
 

28,000 

 

        กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

สุจรติของ
นักเรียน 
6. กิจกรรม
สร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์
สุจรติ ให้แก่
สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อ
สาธารณะ
เชิง
สร้างสรรค์ 
(สื่อ
ภาพยนตร์
สั้น) 

จ านวน
นวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิง
สร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์
สุจรติ ให้แก่
สังคม 
 
 

ผลงาน 17 10,000   
 

      กลุ่มนิเทศฯ 

7. กิจกรรม
ขับเคลื่อน
หลักสตูร
ต้านทุจริต
ศึกษาของ
สถานศึกษา
สังกัดใน
สังกัด 

จ านวน
โรงเรียน 
ในสังกัดที่น า
หลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้ 
ในการจัดการ
เรียนการ
สอน 

โรงเรียน 143 55,000          กลุ่มนิเทศฯ 

8. กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีใน
การน า
หลักสตูร
ต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ 

จ านวน
โรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม
ได้
แลกเปลีย่น
เรียนรูผ้ลการ
จัดการเรียน
การสอนโดย
การใช้
หลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษา
และสามารถ
น าไปปรับใช้
ในโรงเรียนได ้

โรงเรียน 13 15,000          กลุ่มนิเทศฯ 

9. การ
ติดตามและ

ร้อยละของ
โรงเรียนที่น า

ร้อยละ 100 20,000  
 

       กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ประเมินผล
การใช้
หลักสตูร
ต้านทุจริต
ศึกษา 

หลักสตูร 
ต้านทุจริต
ศึกษา 
ไปปรับใช้มี
การสร้าง
ความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกัน 
การทุจริต  
มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มี
จิตส านึก
สาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  

10. 
กิจกรรมการ
ประเมิน
โรงเรียน
สุจรติ
พระราชทาน 
ด้านความ
โปร่งใส 

จ านวน
โรงเรียนที ่
มีการ
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การบริหาร
โรงเรียนด้วย
ความโปร่งใส 
และ 
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 
5 ประการ
ของโรงเรียน
สุจรติ  

โรงเรียน 2 0.00 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 
(ไม่มีโรงเรยีน
สมัคร) 

11. 
กิจกรรม
พัฒนา

จ านวน
ผลงาน/
นวัตกรรม

ผลงาน 
 

16 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

นวัตกรรม
การถอด
บทเรียน 
(Best 
Practice) 
โรงเรียน
สุจรติ   

การ
ปฏิบัติงานท่ี
มีการบูรณา
การและมี
ความ
เชื่อมโยงกัน 
ในการ
สนับสนุน
และส่งเสรมิ 
ให้นักเรียน
เกิด
คุณลักษณะ 
5 ประการ
ของโรงเรียน
สุจรติ 

12. 
กิจกรรม
นิเทศ ก ากับ 
ติดตามผล
การ
ด าเนินงาน
โครงการ
โรงเรียน
สุจรติ 

จ านวน
โรงเรียน 
ในสังกัด 
ได้รับ 
การนิเทศ 
ก ากับ 
ติดตามการ
ด าเนิน
โครงการ
โรงเรียน
สุจรติ 

โรงเรียน 143 30,000     
 

    กลุ่มนิเทศฯ 

13. 
กิจกรรม
เสรมิสร้าง 
ธรรมาภิบาล
ในส านักงาน 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ร้อยละของ
บุคลากรใน
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เกิดความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกัน
การทุจริต มี
ค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ 

ร้อยละ 85 150,000 
 

        -กลุ่มนิเทศฯ 
-อ านวยการ 
-กฎหมาย 
-พัฒนา
บุคลากร 
-ICT 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

และสามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

13.1 
กิจกรรม
สร้าง 
ความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกัน
การทุจริต 
13.2 
กิจกรรม
เสริมสร้าง
ค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 
(1) ส่งเสริม
และสร้าง
ภาพลักษณ์
ที่ดีของ
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษาใน
การต่อต้าน
การทุจริต 
(2) การ
สร้างและ
พัฒนา
เครือข่าย
พร้อมระบบ
บริหารที่
ส่งเสริม
สนับสนุน
การมีส่วน
ร่วม
ด าเนินการ

-บุคลากรมี
ความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต มี
ค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
และ 
มีจิตส านึก
สาธารณะ 
-บุคลากรมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายและ
มาตรการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
เพิ่มขึ้น 

คน 75 50,000 
 

        - กลุ่มบุคคล  
- กลุม ICT 
-กลุ่มนิเทศฯ 
-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 
- กลุ่มการเงิน
และสินทรัพย ์
-กลุ่มส่งเสรมิฯ 
-กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ป้องกันและ
ต่อต้านการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิ
ชอบ 
(3) พัฒนา
มาตรฐาน
ด้าน
คุณธรรม
และ 
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของ
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
13.3 
กิจกรรม
สร้าง
จิตส านึก
สาธารณะ  
(1) 
เสรมิสร้าง
สมรรถนะ
บุคลากร
ส านักงาน 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ปลูก
จิตส านึกสู่
การเป็น
ข้าราชการที่
ด ี
(2) การ
ปรับปรุงและ

- 1) จ านวน
บุคลากร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2) จ านวน
บุคลากร
ผู้เข้าร่วม
โครงการผ่าน
เกณฑ์การ
ทดสอบ  
3) 
ระยะเวลา
การ
ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 
ตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้
4) ค่าใช้จ่าย
อยู่ภายใน
วงเงิน
งบประมาณ
ที่ได้รับ 

คน 75 30,000  
 

       - กลุม ICT 
-กลุ่มนิเทศฯ 
-กลุ่มอ านวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

พัฒนา
สิ่งแวดลอ้ม
ในส านกังาน 
ให้สวยงาม
และเป็น
พื้นที่
สาธารณะ
ส าหรับการ
ให้บริการ 

5) จ านวน
ระบบหรือ
ช่องทางการ
มีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

13.4 
กิจกรรม
เสรมิสร้าง
การคิด
แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- การสร้าง
ค่านิยมไม่
ทนต่อการ
ทุจริต ปลูก
จิตคิด
พอเพียง 

 1 ร้อยละ
ของบุคลากร
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2) ร้อยละ
ของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

คน 75 21,250  
 

       -กลุ่มนิเทศฯ 
-กลุ่มอ านวยการ 

 

14. 
กิจกรรมการ
พัฒนา
เครื่องมือ
การประเมิน 
ITA Online 

จ านวน
เครื่องมือการ
ประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 9,650 
 

        - กลุม ICT 
-กลุ่มนิเทศฯ 
 

15. 
กิจกรรมการ
พัฒนา
เว็บไซต์
หน่วยงานใน
สังกัดเพื่อ
รองรับการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละของ
โรงเรียนใน
สังกัดมี
เว็บไซต์ของ
โรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อ
รองรับการ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 20,000  
 

       - กลุม ICT 
-กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วย
นับ 

จ ำนวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

16. 
กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 
การประเมิน 
ITA ของ
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
(ITA) ปี 
2563  

คะแนน  85 39,100  
 

       - กลุม ICT 
-กลุ่มนิเทศฯ 
 

17. 
กิจกรรมการ
ประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 
การประเมิน 
ITA ของ
สถานศึกษา 
(ITA) ปี 
2563  

คะแนน  85 11,000   
 

      - กลุม ICT 
-กลุ่มนิเทศฯ 
 

รวม 469,000           

หมำยเหตุ     1. ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
        2. ระยะเวลำด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

       3. งบประมำณ  รวม 469,000 บำท  
  1) งบนิเทศฯ 50,000 บำท  แจ้งโอน 10 มีนำคม 2563 
  2) งบเขตสุจริต 150,000 บำท  แจ้งโอน 14 เมษำยน 2563 
  3) งบประเมิน ITA โรงเรียนคุณภำพ 31,000 บำท  แจ้งโอน 16 มิถุนำยน 

2563       
                      4) งบด ำเนินกำรโรงเรียนสุจริต 238,000 บำท  แจ้งโอน  8  กรกฎำคม 

2563 
 
๗.ระะยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4   และสถานศึกษาในสังกัด 

 
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



18 
 

 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
 3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 

แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น 469,000   
เป้ำหมำยที่ 1 : ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 469,000  
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ ำกว่ำ 50 คะแนน ภำยในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ     
กิจกรรมหลัก เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

238,000 
  

1. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐำนคิดทุกช่วงวัย และ
ร่วมสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

148,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 

1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

15,000  

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

15,000  

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 30,000  
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 20,000  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 68,000  
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

10,000  

2. กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) 80,000 กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 55,000  
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 15,000  
2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 20,000  

3. กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 0.00 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส 0.00 
ไม่รบัการ
ประเมิน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

รายละเอียดโครงการและแผนการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

************************** 

งบประมำณที่รับจัดสรรจำก สพฐ. ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 288,000 บำท 

มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ (ตามแบบสรุปโครงการ)  แยกได้  4 ลักษณะ  คือ 
1. กิจกรรมการประเมิน 

- ประเมิน  ITA Online ส าหรับโรงเรียนคุณภาพต าบล จ านวน 31 โรงเรียน 
- ประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกชั้นปีและทุกโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนใน

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดให้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา เป็นสาระเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นมา   * ด าเนินการระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน 2563  

2. กิจกรรมการจัดอบรมและพัฒนากระบวนการตามโครงการ  ประกอบด้วย 
-    กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
-   กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชน 
-  กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 
-  กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

3. กิจกรรมการประกวด  ประกอบด้วย 
- กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 
- กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 

เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต 

4. การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
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ส่วนที ่3  ผลกำรด ำเนินงำน 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการ ด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 469,๐๐๐ บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
ตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งส่วนของ
เขตพ้ืนที่และส่วนของโรงเรียน ดังนี้  

๑ แผนกำรด ำเนินกำร 
 

ปฏิทินในการด าเนินการตามโครงการ 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ประเมิน  ITA Online 
ส าหรับโรงเรียน
คุณภาพต าบล 

* อบรมผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน เพื่อเตรียม
ความพร้อม 

4 ส.ค 2563  

IIT  10 – 20 ส.ค. 
2563 

 

EIT 20 – 30 สค. 
2653 

 

OIT 1 – 25 ก.ย 2563  
ตรวจ ประเมินผล ประมวลผล  
รายงานผล 

25 – 30 ก.ย. 
2563 

 

ประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในทุกชั้นปีและ
ทุกโรงเรียน   

การนิเทศ ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียน 

17 – 21 ส.ค 
2563 

 

ประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยข้อสอบที่ 
สพฐ.และ ป.ป.ช. ก าหนด 

21 – 25 ก. ย. 
2563 

 

กิจกรรมการจัดอบรม
และพัฒนา
กระบวนการ 
ตามโครงการ   

- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสุจริต 20 % 
รวม 49 โรงเรียน เพื่อขยายผล 

22 -23 ส.ค. 
2563 

 

- กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" 
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

22 – 31 ส.ค. 
2563 
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- กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project 
Citizen) 
(จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่าย
ด าเนินการขยายผล รายละเอียดตามแบบ
จัดสรรที่แนบ) 

กิจกรรมการประกวด   - กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 
- กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต 

- ประชาสัมพันธ์และ
รับสมัคร(พร้อมเล่ม) 
17 ส.ค.2563 – 
18 ก.ย. 2563 
- ตรวจผลงาน  
21-25 ก.ย2563 
- จัดประกวด 
28-30 ก.ย. 2563 

 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อน
โครงการ 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตามการประเมิน ITA 
Online  

21 – 25 ก. ย. 
2563 
 
17 – 21 ส.ค 
2563 

 

แบบจัดสรรงบประมาณแนบท้ายแบบสรุปโครงการ 

ในส่วนของกิจกรรมการอบรมขยายผลสู่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ได้แก่ 
1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย   
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 
1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
 มีงบประมาณในโครงการ  ส าหรับ 3 กิจกรรม จ านวน 103,000 บาท ขอแจงงบประมาณให้แต่ละ
กลุ่มเครือข่ายเพ่ือด าเนินการ โดยใช้จ านวนโรงเรียนในกลุ่มเป็นฐานคิด (โรงเรียนละ 700 บาท) แต่ให้โรงเรียน
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ รายละเอียดดังนี้ 
  

ล าดับที่ กลุ่มเครือข่าย จ านวนโรงเรียน งบประมาณท่ีได้รับ 
1 กลุ่มเครือข่ายน้ าโสม 9 6,300 
2 กลุ่มเครือข่ายโสมส าราญ 9 6,300 
3 กลุ่มเครือข่ายหนองแวงสามัคคี 9 6,300 
4 กลุ่มเครือข่ายบ้านก้องนาแค 9 6,300 
5 กลุ่มเครือข่านายูงโนนทอง 9 6,300 
6 กลุ่มเครือข่ายภูพระบาท 15 1,0500 
7 กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ 6 5,000 
8 กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ าโมง 14 9,800 
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9 กลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ 15 10,500 
10 กลุ่มเครือข่ายโนนทองหายโศก 15 10,500 
11 กลุ่มเครือข่ายกุดจับเมืองเพีย 11 7,700 
12 กลุ่มเครือข่ายเชียงเพ็งปะโค 10 7,000 
13 กลุ่มเครือข่ายภูพาน 12 8,400 

รวมจัดสรรให้กลุ่มเครือข่าย 143 100,900 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการอบรม รายงานผล  2,100 
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รายละเอียดการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม วิธีการด าเนินการ รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

ประเมิน  ITA Online 
ส าหรับโรงเรียน
คุณภาพต าบล 
(31,000 บาท) 

 อบรมผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน เพื่อ
เตรียมความพร้อม 

จัดอบรม ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ 
ให้รับทราบแนวทางการด าเนินการ
และการเตรียมเก็บหลักฐานเอการ
ส าหรับการประเมิน 

-ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 
-ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม 

4 ส.ค 2563  

IIT  คณะท างานส่งแบบฟอร์มให้โรงเรียน  10 – 20 ส.ค. 2563 
EIT คณะท างานส่งแบบฟอร์มให้โรงเรียน  20 – 30 สค. 2653 
OIT คณะท างานส่งแบบฟอร์มให้โรงเรียน  1 – 25 ก.ย 2563 
ตรวจ ประเมินผล ประมวลผล  
รายงานผล 

คณะท างานด าเนินการตรวจและ
ประมวลผล 

-ค่าตอบแทน 
-ค่าเอกสารรายงาน 

25 – 30 ก.ย. 2563 

ประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในทุกชั้นปีและ
ทุกโรงเรียน   
(75,000 บาท) 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียน       
( 50,000 บาท) 

- ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่าย
ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที่รับผิดชอบ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าชดเชยน้ ามัน 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

17 – 21 ส.ค 2563  

ประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยข้อสอบที่ 
สพฐ.และ ป.ป.ช. ก าหนด (20,000 
บาท) 

- ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม น า
เครื่องมือที่ ป.ป.ช. ส่งมา น าไป
ทดสอบกับนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าชดเชยน้ ามัน   
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

21 – 25 ก. ย. 
2563 

 

กิจกรรมการจัดอบรม
และพัฒนา
กระบวนการ 
ตามโครงการ 
(118,000 บาท)   

- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต (30,000 บาท) 

-โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสุจริต 
10% และ 20 % รวม 49 โรงเรียน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริม 5 คุณธรรมเพ่ือขยายผลสู่
กลุ่มเครือข่าย 

-ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการอบรม 

22 -23 ส.ค. 2563  
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- กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของ
แผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 
(20,000 บาท ) 
- กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project 
Citizen) (68,000  บาท) 
(จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่าย
ด าเนินการขยายผล รายละเอียดตามแบบ
จัดสรรที่แนบ) 

- กลุ่มเครือข่ายโดยโรงเรียนต้นแบบ
ที่ผ่านการอบรม เป็นแกนน าจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

-ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการอบรม 

22 – 31 ส.ค. 2563  

กิจกรรมการประกวด  
(65,000 บาท)  

- กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ 
Marketing 4.0 (30,000  บาท ) 
- กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
(10,000 บาท) 
- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและการถอด
บทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ( 
10,000 บาท) 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ในการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ ( 
15,000 บาท) 

- จัดประกวดระดับกลุ่มเครือข่าย
และส่งรูปเล่มเอกสารเพ่ือคัดเลือกให้
เหลือกิจกรรมละ 3 ชิ้นงาน 
- จัดแสดงและประกวดระดับเขต 
เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ กิจกรรมละ 
ชิ้นงาน และเป็นตัวแทนน าผลงานไป
น าเสนอระดับภูมิภาค 

- ค่ารางวัลตอบ
แทนกิจกรรมที่เป็น
ตัวแทนกลุ่ม
เครือข่าย 
- ค่าตอบแทน
ส าหรับตัวแทน
กิจกรรมที่จะไป
น าเสนอระดับ
ภูมิภาค 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- ประชาสัมพันธ์และ
รับสมัคร(พร้อมเล่ม) 
17 ส.ค.2563 – 18 
ก.ย. 2563 
- ตรวจผลงาน  
21-25 ก.ย 2563 
- จัดประกวด 
28-30 ก.ย. 2563 

 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
(30,000 บาท) 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ขับเคลื่อนโครงการ (30,000 บาท) 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตามการประเมิน 
ITA Online  

- ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่าย
ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที่รับผิดชอบ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าชดเชยน้ ามัน 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

21 – 25 ก. ย. 
2563 
 
 
17 – 21 ส.ค. 2563 

 

หมายเหตุ   1. งบประมาณ รวม 319,000 บาท ( นิเทศฯ 50,000 บาท +โรงเรียนสุจริต 238,000 บาท + ITA Online 31,000 บาท ) 
       2. ขอถัวจ่ายงบประมาณในโครงการทุกรายการ 
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2. กำรประเมินคุณธรรมจรยิธรรมและควำมโปร่งในกำรกำรด ำเนินงำนภำครัฐ ITA Online  ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๖๕๓ ปรำกฏผลดังน้ี  
 1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนสูงสุด    ร้อยละ 99.29  
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ  37.50  
และส่วนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.87 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.80 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.17 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.27 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.48 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.29 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.62 ซึ่งอยู่ในระดับAA 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.17 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.63 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 ซึ่งอยู่ในระดับ F 

ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
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2.ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

 (1) ด้ำนบุคลำกร 
  1.1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของบุคลากรยังไม่ชัดเจน 

1.2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 
และขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

1.3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้ความพร้อมในการรับการ
ประเมิน ITA Online มีไม่เพียงพอ 

1.4) การให้ความส าคัญและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ความเอาใจใส่ในข้อมูล OIT ของเจ้าหน้าที่บางคนและบางกลุ่มงานยังไม่เพียงพอ 

1.5) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน 
 (2) ด้ำนเทคนิค 
  2.1) ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT  
  2.2) ความยุ่งยากในการน าเข้าข้อมูล OIT และการเข้าถึงข้อมูล 

3. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ 
 (1) ด้ำนบุคลำกร 

1.1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุมชี้แจงเพ่ือ
ทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
เตรียมรับการประเมินตามเครื่องมือประเมินประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เกิดความชัดเจน  

1.2) หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบายกระบวนการ
ขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
การประเมิน 

1.3) จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกรักองค์กรและก าหนดมาตรการในการสร้างความตระหนักและ
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน เช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน , กิจกรรม 
OD,กิจกรรม PLC ในแต่ละกลุ่มงาน, กิจกรรมวันกตัญญู,กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น 

1.4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดยประชุม
การแบ่งหน้าที่ในแต่ละตัวชี้วัด โดยเฉพาะข้อมูลสาธารณะ (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่าง
ชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพการจัดท าเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 

1.5) มีการสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน นิเทศ ก ากับ ติดตามให้มีการขับเคลื่อนหรือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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 (2) ด้ำนเทคนิค 
2.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ ITA Online  
2.2) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานการประเมิน ITA ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกใน   

การตอบแบบประเมิน 
                   2. 3) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.๒. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ITA 
Online โรงเรียนคุณภำพต ำบล 31 โรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ล ำดับ รำยช่ือสถำนศึกษำ IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 

1  บ้านนางัว 86.50 88.94 86.35 87.17 A 
2  บ้านท่าโสม 89.96 85.17 77.14 83.40 B 
3  บ้านหัวช้าง 96.37 92.92 92.32 93.72 A 
4  น้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 99.12 91.44 84.96 91.15 A 
5  บ้านน้ าซึม 87.52 93.65 91.96 91.14 A 
6  บ้านหยวก 89.63 89.51 84.07 87.37 A 
7 บ้านโชคเจริญ 93.47 98.57 72.46 86.60 A 
8  อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 97.81 99.81 100.00 99.29 AA 
9  บ้านนาคูณ 95.04 98.91 62.25 83.08 B 

10  บ้านดงหวายดงขวาง 96.98 99.75 100.00 99.02 AA 
11  ค าบงเจริญสุข 93.84 97.64 100.00 97.44 AA 
12  บ้านเทื่อม 88.75 94.54 100.00 94.99 A 
13  บ้านหนองหัวคู 92.81 80.99 73.54 81.55 B 
14  ดอนตาลดงบังวิทยา 87.39 98.59 82.14 88.65 A 
15  บ้านเม็ก 78.42 89.17 100.00 90.28 A 
16  บ้านหนองแวง 81.92 81.55 87.07 83.87 B 
17  บ้านโนนสว่าง 97.32 93.03 62.04 81.92 B 
18  บ้านกาลึม 98.16 97.27 63.71 84.11 B 
19  กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 94.66 93.60 89.82 92.41 A 
20  บ้านค าด้วง 98.26 99.94 93.57 96.89 AA 
21  บ้านขอนยูง 98.13 91.78 60.03 80.98 B 
22  ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 91.06 93.88 100.00 95.48 AA 
23  บ้านถิ่น 97.31 99.47 63.17 84.30 B 
24  บ้านหนองโนไชยวาน 87.53 93.45 92.50 91.30 A 
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25  บ้านโคกสว่าง 89.50 87.41 76.99 83.87 B 
26  อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 82.95 71.62 62.64 71.43 C 
27  บ้านสร้างก่อ 86.30 88.17 59.29 73.66 C 
28  บ้านปากเจียงโนนทอง 93.95 92.83 74.24 85.80 A 
29  ชุมพลนาคลัง 95.58 100.00 38.02 73.88 C 
30  บ้านนาแค 88.26 98.19 72.92 85.10 A 
31  อนุบาลบ้านก้องวิทยา 96.07 97.88 92.50 95.19 AA 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

3. กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้บูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกันในการด าเนินการงาน
ระหว่างเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในส่วนของการประชุมชี้แจง การทบทวนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต การสร้างความ
ตระหนัก  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งในในการด าเนินงานของ
เขตพ้ืนที่และโรงเรียน  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การรณรงค์เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
รวมถึงการท าข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ     โดยมีกิจกรรมหลักๆที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- กิจกรรมการประชุมผู้บริหารเพ่ือทบทวนกระบวนงานของโครงการโรงเรียนสุจริต การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียน และสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตแก่
วิทยากรแกนน าในโรงเรียนสุจริต ๑๐% และ ๒๐ % 

- การขยายผลแก่วิทยากรแกนน าระดับกลุ่มเครือข่ายเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน “ค่าย
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG และคนดีของแผ่นดิน” 

๒. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้เกิดผลดีและ

มีประสิทธิภาพ 
- การก ากับติดตาม การนิเทศ และการประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
๓. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลการปฏิบัติที่ดี และการประกวดแข่งขันกิจกรรม

การเรียนรู้ภายใต้โครงการเสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ จังหวดัอุดรเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในส่วนของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ส่งกิจกรรมการประกวดดังนี้ 

๑) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านเทื่อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๒) กิจกรรมการถอดบทเรียนผู้บริหาร  นายนิคม  สมจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทือม ได้รับ

รางวัลชมเชยอันดับ ๒ 
๓) กิจกรรมการถอดบทเรียนครูผู้สอน  นางนริศรา  พันธุ ครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา   
๔) กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนบ้านโชคเจริญ น าโดย นางอรุณณี  สวัสดิ์ชิตัง 
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลการปฏิบัติที่ดี และการประกวดแข่งขันกิจกรรม

การเรียนรู้ภายใต้โครงการเสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนจากกลุ่มเครือข่าย ทั้ง ๑๓ กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๓ ปรากฏผลการประกวด ดังนี้  

๑) กิจกรรม โครงงานสร้างส านึกพลเมือง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่   
๒) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปภัมถ์ 
๓) กิจกรรม Best Practice ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านเทื่อม 
๔) กิจกรรม ภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุป

ภัมถ์ 
๕) กิจกรรมการวาดภาพระบายสี  หัวข้อ “โตไปไม่โกง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถม 

โรงเรียนบ้านหยวก และระดับมัธยม โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
๖) กิจกรรมเรียงความ หัวข้อ “โตไปไม่โกง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถม โรงเรียนบ้านโพธิ์ 

และระดับมัธยม โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 
๔. กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุจริต) ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
- กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การร่วมกิจกรรมเทิดทูน

สถาบันตามโอกาสส าคัญต่างๆ  กิจกรรม Big Cleanning Day ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน กิจกรรมการออก
ก าลังกาย หลังเลิกงาน ทุกวันพุธ เป็นต้น 

- กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะประโชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันการทุจริต เป็นต้น 

- กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  การประชุม ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
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4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป 

 ส าหรับการด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขต
พ้ืนที่สุจริต โรงเรียนสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (เขตพ้ืนที่และ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓    ที่ผ่านมานั้น เป็นการด าเนินการที่อยู่ในห้วงเวลากระชั้นชิด เนื่องจากความล่าช้าของงบประมาณและ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน อีกทั้งเพ่ิมภาระงาน คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ  ITA Online ของโรงเรียนซึ่งเป็นงานใหม่ ผู้รับผิดชอบซึ่งเพ่ิงรับงานการประเมิน  ต้องใช้เวลา
ในการท าความเข้าใจให้ชัดเจนในเกณฑ์และกระบวนการประเมิน เพ่ือชี้แจงให้โรงเรียนเข้าใจ ท าให้ยากต่อการ
วางแผนการท างานในส่วนอื่น อีกทั้ง ต้องรับผิดชอบ งานทั้ง ๓ ด้าน คือ เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต และการ
ประเมิน ITA Online จึงท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการและการรายงาน ท าให้ผลการประเมิน ITA Online 
ของเขตพ้ืนที่มีคะแนนลดลง  และในส่วนสุดท้าย คือการโอนงบประมาณส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาในช่วง
เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๔ ท าให้ใช้งบประมาณไม่ทันและคืนเงินงบประมาณ 
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แบบนิเทศ ติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 
โรงเรียน ...................................................... กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน .......................................................... 
 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา การด าเนินงาน 

ร่องรอยหลักฐาน 
 ๑. การบริหารงานวิชาการ มี ไม่มี 
 
๑. 

๑. การจัดการเรียนรู ้
การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการ
วิเคราะห์ผู้เรียน ที่สอดแทรก/บูรณาการ 
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

   

๒. ครูมีการใช้แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอย่างสม่่าเสมอ 

   

๓. ครูมีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและคุ้มค่า 

   

๔ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
นักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
อย่างเที่ยงตรง 

   

๕. ประเมินผลนักเรียนตามคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริตอย่างเป็นธรรม
และมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปสูงกว่า
ร้อยละ ๘๐  

   

๖. นักเรียนจัดท่าโครงงาน/ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice)ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
๕ ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต 

   

๗. ครูจัดท่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-
Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต 

   

๘. ผู้บริหารจัดท่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 
Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ๘ ประการของโรงเรียนสุจริต 

   

 
 
 



 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา การด าเนินงาน 

ร่องรอยหลักฐาน 
 ๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต มี ไม่มี 
๑. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้

นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
   

๒. ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตทั้งในและนอกเวลาเรียน เช่นค่าย
เยาวชน, กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมสภานักเรียน ฯลฯ 

   

๓. ครูปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในการพา
นักเรียนไปร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 

   

๔. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยความสมัครใจ  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   

๕. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตถูกต้อง
ตามความเป็นจริง 

   

๖. ครูและนักเรียนกล่าวค่าปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใน
กิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
สม่่าเสมอ 

   

 
๑. 

๓. การนิเทศภายใน  
จัดท่าแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

   

๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
โครงการโรงเรียนสุจริตที่มีความรู้ความสามารถและ
เป็นที่ยอมรับ 

   

๓. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก่าหนดปฏิทินและเครื่องมือ
นิเทศการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 

   

๔. ด่าเนินการนิเทศตามปฏิทินที่ก่าหนดพร้อมทั้งนิเทศ
จุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร 
ครูนักเรียนโรงเรียนสุจริตและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feed back) ตรงตามความเป็นจริง 

   

๕. น่าผลการนิเทศมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนและสะท้อน
ผลการนิเทศตามความเป็นจริงเพ่ือร่วมกันหา 
วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด 

   



และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา การด าเนินงาน 

ร่องรอยหลักฐาน 
 ๔. การบริการด้านวิชาการ มี ไม่มี 
๑. มีการวางแผนการให้บริการด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง

กับการด่าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
อย่างเป็นระบบ 

   

๒. ให้บริการสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การด่าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตด้วยความ
เสมอภาค 

   

๓. บริการให้ค่าปรึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การ
ด่าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนด้วยความสมัครใจ 

   

๔. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด่าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 

   

๕. สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด่าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   

 ๒. การบริหารงบประมาณ    
 
๑. 

การวางแผนงบประมาณ 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย มีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการจ่าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการของโรงเรียน 

   

๒. มีแผนและปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
โรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

   

๓. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนได้ 

   

๔. มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครใจและ มีความ
เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานการเงิน การ
บัญชีและพัสดุของโรงเรียน 

   

๕. ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย มีส่วน
ร่วมในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละแผนงาน/ 
โครงการ อย่างเหมาะสม 

   

 
 
 
 
 



 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา การด าเนินงาน 

ร่องรอยหลักฐาน 
 การใช้จ่ายงบประมาณ มี ไม่มี 

๑. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องของ
โรงเรียนทราบ 

   

๒. ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมใช้จ่าย
งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   

๓. ใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่ก่าหนด    
๔. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   

๕. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   

 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ    
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับ ติดตามและ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชมุชน และ ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อยเข้ามามีส่วนร่วม 

   

๒. มีการจัดท่าปฏิทินการก่ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 

   

๓. คณะกรรมการด่าเนินการก่ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน           
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feed back) ตามความเป็นจริง 

   

๔. คณะกรรมการบันทึกผลการก่ากับติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนต่อผู้บังคับบัญชาทุก
ครั้ง 

   

๕. โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแก่ผู้
ที่เก่ียวข้อง 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา การด าเนินงาน 

ร่องรอยหลักฐาน 
 ๓. การบริหารงานบุคคล มี ไม่มี 
 การพัฒนาบุคลากร    
 ๑. มีแผนงาน / โครงการพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการด่าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

   

 ๒. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาและแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด่าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   

 ๓. สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรในการ
พัฒนาและแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด่าเนินโครงการโรงเรียนสุจริตอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า 

   

 ๔. สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ของโครงการโรงเรียนสุจริตอย่างสม่่าเสมอ 

   

 ๕. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการด่าเนินงานการพัฒนาบุคลากร
ของโครงการ 
โรงเรียนสุจริตอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

   

 การสร้างขวัญก าลังใจ    
 ๑. ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง

ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 

   

 ๒. มอบรางวัล (โล่ / เกียรติบัตร / อ่ืนๆ)
ให้กับบุคลากรที่เป็นแบบอย่างตาม
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

   

 ๓. จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรโรงเรียน
สุจริต 

   

 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงานที่
เกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริตไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

   

 ๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
ความส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

   

 



ที ่ ประเด็นการพิจารณา การด าเนินงาน 
ร่องรอยหลักฐาน  ๔. การบริหารงานทั่วไป 

การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
มี ไม่ม ี

๑. ส ารวจและวางแผนการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

   

๒. เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางและข้อตกลงในการใช้อาคารสถานที่
และห้องพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน 

   

๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

   

๔. บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบ ารุงดูแล
รักษาและใช้อาคารสถานที่ ด้วยความสมัครใจ คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

   

๕. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่
และรายงานผลต่อสู้เกี่ยวข้อง อย่างสม่ าเสมอ 

   

 ความสมัพนัธช์มุชน    
๑.  
  

วิเคราะห์สภาพชุมชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   

๒.  
 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนโดยมี
ตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
เข้ามามีส่วนร่วม 

   

๓.  
 

ก าหนดแผนงาน / โครงการ ที่จะให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   

๔.  
 

โรงเรียนและชุมชนร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริตด้วยความสมัครใจ 

   

๕. ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

   

 ๕. ผลลัพธ์และภาพ แห่งความส าเร็จ    
 ผู้บริหารสถานศึกษา    

๑.  มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ    
๒.  

 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผนธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

   

๓.  
 

ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ 
อันมิชอบ 

   

๔.  
 

ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักพอเพียงอย่างมีความสุขและ
เป็นแบบอย่างแก่สาธารณะชน 

   

๕. อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวม    



ที ่ ประเด็นการพิจารณา การด าเนินงาน 
ร่องรอยหลักฐาน 

 ๔. การบรหิารงานทัว่ไป มี ไม่ม ี
 
๑.  

ครูผู้สอน 
มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

   

๒.  
 

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผนธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

   

๓.  ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ    
๔.  

 
ด่ารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง๕. อุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการและสว่นรวม 

   

๑.  นักเรียน 
มีการท่างานเป็นขั้นตอน 

   

๒. ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อปฏิบัติและข้อตกลงของโรงเรียน    
๓. ปฏิบัติตามค่ามั่นสัญญา ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตน 
   

๔. มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า    
๕.  ช่วยเหลืองานผู้อื่นและสว่นรวมดว้ยความเต็มใจ    
 
๑.  
 

โรงเรียน 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงามเป็นสัดส่วน และปลอดภยัเอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้

   

๒.  
 

มีข้อตกลง และแนวปฏิบัติรว่มกันในการด่าเนนิงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   

๓. บริหารงานอย่างมีสว่นรว่ม โปร่งใสตรวจสอบได้    
๔. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสดุ    
๕. เป็นต้นแบบโรงเรียนโครงการโรงเรยีนสุจรติ    
 
๑. 

ชุมชน 
มีส่วนรว่มในการวางแผนการด่าเนนิงานตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 

   

๒.  ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน    
๓. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน    
๔. ด่ารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง    
๕. ร่วมปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและเต็มใจกับโรงเรยีนและ

ชุมชน 
   

 
 

ลงช่ือ............................................ผู้นิเทศ 
(.........................................) 







































































































































































































































































































 

 

กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานตามโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ในสว่นของผลการ

ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ในในการด าเนินงานในหนว่ยงานภาครฐั ITA Online ทัง้ระดบัเขตและโรงเรยีน 



 

กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานตามโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ในสว่นของผลการ

ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ในในการด าเนินงานในหนว่ยงานภาครฐั ITA Online ทัง้ระดบัเขตและโรงเรยีน 



กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานตามโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ในสว่นของผลการ

ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ในในการด าเนินงานในหนว่ยงานภาครฐั ITA Online ทัง้ระดบัเขตและโรงเรยีน 



กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานตามโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ในสว่นของผลการ

ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ในในการด าเนินงานในหนว่ยงานภาครฐั ITA Online ทัง้ระดบัเขตและโรงเรยีน 



 

 

 การจดัท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปีและการจดัท าแผนปฏบิัตกิารป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

 

 
การจดัท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปีและการจดัท าแผนปฏบิัตกิารป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



การจดัท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปีและการจดัท าแผนปฏบิัตกิารป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

 

 

การจดัท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปีและการจดัท าแผนปฏบิัตกิารป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

 การท าข้องตกลงร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในการประชุมผู้บริหาร
สถานศกึษา  



 

 ร่วมกันรณรงคใ์นการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
และ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา และร่วมขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต ๑๐๐ % 



 

ร่วมกันรณรงคใ์นการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
และ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา และร่วมขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต ๑๐๐ % 



ร่วมกันรณรงคใ์นการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
และ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา และร่วมขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต ๑๐๐ % 



 
ร่วมกันรณรงคใ์นการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
และ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา และร่วมขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต ๑๐๐ % 



 

 

 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายแกนน าและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนสุจริต ๑๐% และ ๒๐% 



 

 

 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายแกนน าและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนสุจริต ๑๐% และ ๒๐% 



 

 

 กิจกรรมการขยายผลกระบวนการการด าเนนิการและการสร้างค่ายเยาวชนคนดีสู่กลุ่มเครือข่ายและ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 



 

 

 กิจกรรมการขยายผลกระบวนการการด าเนนิการและการสร้างค่ายเยาวชนคนดีสู่กลุ่มเครือข่ายและ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 



 

 

 กิจกรรมการขยายผลกระบวนการการด าเนนิการและการสร้างค่ายเยาวชนคนดีสู่กลุ่มเครือข่ายและ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 



 

 

 กิจกรรมการถอดบทเรียนและการพัฒนานวัตกรรม Best Practice  

และการน าเสนอผลการด าเนนิการกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 

 กิจกรรมการถอดบทเรียนและการพัฒนานวัตกรรม Best Practice  

และการน าเสนอผลการด าเนนิการกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 

 กิจกรรมการถอดบทเรียนและการพัฒนานวัตกรรม Best Practice  

และการน าเสนอผลการด าเนนิการกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 

 กิจกรรมการนิเทศติดตามด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

กิจกรรมการชี้แจงด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนนิการในหน่วยงานภาครัฐ 
ITA Online ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 กิจกรรมการชี้แจงด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนนิการในหน่วยงานภาครัฐ 
ITA Online ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ระดับภูมิภาค จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ระดับภูมิภาค จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ระดับภูมิภาค จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 

 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ระดับภูมิภาค จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ระดับภูมิภาค จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ระดับภูมิภาค จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 


