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ส(วนที่ 1 

บทนำ 

ความเป9นมา 

 ป̀ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมเก่ียวกับหน6วยงานภาครัฐท่ีมีการดำเนินงานท่ีไม6โปร6งใส มีการ

บริหารงานอย6างไม6มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนอย6างมากมาย เปdน

อุปสรรคสำคัญต6อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปdนทุจริต

ทางตรงไม6ซับซPอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจPาง ในป̀จจุบันไดPปรับเปล่ียนเปdนการทุจริตท่ีซับซPอนมาก

ข้ึนตัวอย6างเช6น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขPามแดนขPามชาติ ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู6อาชญากรรมอ่ืน ๆ ซ่ึง

ก6อใหPเกิดผลกระทบและความเสียหายต6อประเทศอย6างมหาศาล 

รัฐบาลไดPตระหนักในสถานการณOการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ จึงไดPประกาศนโยบายดPาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปdนนโยบายจุดเนPนท่ีสำคัญ เน่ืองจากเปdนนโยบายท่ี

กระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหPสถานศึกษา หรือกลุ6มสถานศึกษา มีความเปdนอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษา ครอบคลุมท้ังดPานการบริหารวิชาการ ดPานการบริหารงบประมาณ ดPานการบริหารงานบุคคล และ

ดPานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจของหน6วยงานท้ังระดับสำนักงานท้ังส6วนกลาง และระดับ

ภูมิภาค โดยปรับโครงสรPางของหน6วยงานทุกระดับต้ังแต6สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สำนักงานส6วนกลาง ใหPมีความทันสมัย พรPอมท่ีจะปรับตัวใหPทันต6อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู6ตลอดเวลา 

หน6วยงานสำนักงานเปdนหน6วยงานท่ีมีหนPาท่ีสนับสนุน ส6งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหPสถานศึกษาสามารถ

จัดการศึกษาไดPอย6างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชPในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ 

มีความโปร6งใส ตรวจสอบไดP พรPอมท้ังปลูกฝ̀งค6านิยมความซ่ือสัตยOสุจริต ความมัธยัสถOและเปhดโอกาสใหPทุก

ภาคส6วนเขPามามีส6วนร6วมเพ่ือตอบสนองความตPองการของประชาชนไดPอย6างสะดวก รวดเร็ว  

 โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น  เห็นความสำคัญของดำเนินงานตามนโยบายดังกล6าว จึงไดPมีการ

ดำเนินโครงการเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปWงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (เขตสุจริต) ข้ึน เพ่ือเปdนกรอบทิศทางในดำเนินการปmองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลPอง

กับยุทธศาสตรOชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส6งผลใหPการทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน6วยงานใหPลด

นPอยลง  
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การวิเคราะห=ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดำเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA Online) ของโรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ไดPพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปdนการปmองกันการทุจริตและเปdนกลไก

ในการสรPางความตระหนักใหPหน6วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย6างโปร6งใสและมีคุณธรรม โดยใชPช่ือว6า “การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของหน6วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA ) “ป̀จจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของหน6วยงานภาครัฐ

ไดPถูกกำหนดเปdนกลยุทธOท่ีสำคัญของยุทธศาสตรOว6าดPวยการปmองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.

2560-2565) ซ่ึงถือเปdนการยกระดับใหPการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของหน6วยงาน

ภาครัฐ ใหPเปdน มาตรการปmองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน6วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตPองดำเนินการโดยมุ6งหวัง

ใหPหน6วยงานภาครัฐท่ีเขPารับการประเมิน ไดPทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หน6วยงานในดPานคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานไดPอย6างเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษาไดPพัฒนานวัตกรรมและเคร่ืองมือการประเมินมาใชPประเมินสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัว

ประเทศ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น ไดPเร่ิม

ดำเนินการในปWงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหPมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ตามลำดับ  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เปdนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ

หน6วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต6การบริหารงานของผูPบริหารและการปฏิบัติงานของเจPาหนPาท่ีภายในหน6วยงาน 

มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน6วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม 

ท่ีสะทPอนไดPจากการรับรูPของผูPมีส6วนไดPส6วนเสียภายในและผูPมีส6วนไดPส6วนเสียภายนอก 

 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดำเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) แบ6งออกเปdน 10 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. การปฏิบัติหนPาท่ี 

2. การใชPงบประมาณ 

3. การใชPอำนาจ 

4. การใชPทรัพยOสินของทางราชการ 

5. การแกPไขป̀ญหาการทุจริต 
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6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9. การเปhดเผยขPอมูล 

10. การปmองกันการทุจริต 

 เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดำเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เคร่ืองมือ ไดPแก6 

1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษO (แบบสำรวจ Evidence-Based) 

2. แบบสำรวจความคิดเห็นผูPมีส6วนไดPส6วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) 

3. แบบสำรวจความคิดเห็นผูPมีส6วนไดPส6วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External) 

  

  

 จากการขับเคล่ือนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสของโรงเรียนบPานเพ้ียฟาน

โนนตุ6น ประจำปWงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดPคะแนนรPอยละ 77.68 อยู6ในระดับ B และเปdนลำดับท่ี 185 ของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี แยกตามเคร่ืองมือท่ีใชPในการประเมิน โดยมี

คะแนนท้ัง 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี 

 1. คะแนนจากผู$มีส-วนได$ส-วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:  

IIT) ประจำปW 2563 ไดPคะแนนเท6ากับรPอยละเฉล่ีย 28.99 จากค6าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน  ผลการประเมิน

จากผู$มีส-วนได$ส-วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปW 

2563 ไดPคะแนนเท6ากับรPอยละเฉล่ีย 27.73 จากค6าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน และคะแนน  แบบตรวจการ

เปhดเผยข$อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปW 2563 

ไดPคะแนนเท6ากับรPอยละเฉล่ีย 20.69 จากค6าน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน 
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 2. จำแนกตามรายตัวช้ีวัดซ่ึงไดPจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจPาหนPาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูPรับบริการหรือผูPมีส6วนไดPส6วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจาก

เอกสารหลักฐานการเปhดเผยขPอมูลผ6านทางเว็บไซตOของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนไดP 

ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ 

1 การปฏิบัติหนPาท่ี 98.72 AA 

3 การใชPอำนาจ 97.40 AA 

4 การใชPทรัพยOสินของทางราชการ 97.38 AA 

5 การแกPไขป̀ญหาการทุจริต 96.39 AA 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 95.47 AA 

2 การใชPงบประมาณ 93.23 A 

7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 91.22 A 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.64 A 

9 การเปhดเผยขPอมูล 73.56 C 

10 การปmองกันการทุจริต 31.25 F 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปmองกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนบ$านเพ้ียฟานโนนตุ-น 

ประจำปpงบประมาณ พ.ศ.2565 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการปmองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น ประจำปW

งบประมาณ พ.ศ.2565 มีแนวทางและข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 
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ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป=องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนบEานเพี้ยฟานโนนตุ(น ประจำปIงบประมาณ พ.ศ.2563 

 โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น ไดPดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปmองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปWงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไดPรับการจัดสรรงบประมาณรายจ6ายตามแผนบูรณาการปmองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา กิจกรรมเสริมสรPางเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบดำเนินงาน 

 การดำเนินงานตามแผนปmองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปpงบประมาณ พ.ศ.2565  

ยุทธศาสตร=ท่ี 1 สร$างสังคมท่ีไม-ทนต-อการทุจริต 

 ดำเนินการตามยุทธศาสตรOท่ี 1 มีเปmาหมายมุ6งเนPนใหPความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใหP

เกิดภาวะท่ีไม6ทนต6อการทุจริตโดยเร่ิมต้ังแต6การปmองกันและการสรPางสังคมดPวยกระบวนการกล6อมเกลาทาง

สังคมในทุกระดับช6วงวัยต้ังแต6ปฐมวัย เพ่ือสรPางวัฒนธรรมต6อตPานการทุจริต และปลูกฝ̀งความพอเพียง มีวินัย 

ซ่ือสัตยOสุจริตเปdนการดำเนินการผ6านสถาบันหรือกลุ6มตัวแทนท่ีทำหนPาท่ีในการกล6อมเกลาทางสังคมใหPมีความ

เปdนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส6วนรวม และเสริมสรPางใหPทุกภาคส6วนมี

พฤติกรรมท่ีไม6ยอมรับและต6อตPานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธO แนวทางการ

ดำเนินการและตัวช้ีวัดความสำเร็จเพ่ือใหPทุกส6วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปเปdนแผนงาน

โครงการของส6วนราชการต6อไป 
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แผนปฏิบัติการปmองกันการทุจริต โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น 

ประจำปpงบประมาณ พ.ศ.2565 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปmองกันการปmองกันการทุจริต 

โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น เขต 1 

ประจำปpงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร=ชาติว-าด$วยการ

ปmองกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร=ท่ี 1 

สรPางสังคมท่ีไม6ทนต6อการทุจริต 

- ประกาศเจตนารมณO/กำหนดนโยบายคุณธรรม

และความโปร6งใสในการดำเนินงาน 

- กลุ6มนิเทศฯ 

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดแยกแยะ

ระหว6างผลประโยชนOส6วนตนกับผลประโยชนO

ส6วนรวมใหPกับบุคลากรภายในสำนักงาน 

 กลุ6มนิเทศฯ 

 

 - โครงการเขPาค6ายคุณธรรม “โครงการส6งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและเจPาหนPาท่ีในสำนักงาน

และผูPบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

 กลุ6มบุคคล 

ยุทธศาสตร=ท่ี 4 

พัฒนาระบบปmองกันการทุจริต

เชิงรุก 

- กิจกรรมทบทวน ถอดบทเรียนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานปW 

2563 

 กลุ6มนิเทศฯ 

 - กิจกรรมยกระดับการประเมินด$วยพัฒนา

เคร่ืองมือการประเมินให$สอดคล$องกับการทำงาน 

  1) กิจกรรมประชุมช้ีแจงใหPปฏิบัติตามแนว

ทางการคุณธรรมและความโปร6งใส 

   2) จัดทำมาตรการเผยแพร6ขPอมูลต6อสาธารณะ 

   3) จัดทำมาตรการใหPผูPมีส6วนไดPส6วนเสียเขPามามี

ส6วนร6วมในการดำเนินงาน 

   4) จัดทำมาตรการส6งเสริมความโปร6งใสในการ

จัดซ้ือจัดจPาง 

   5) จัดทำมาตรการจัดการเร่ืองรPองเรียนการ

ทุจริต 

   6) จัดทำมาตรการปmองกันการรับสินบน 

   7) จัดทำมาตรการปmองกันการขัดกันระหว6าง

ผลประโยชนOส6วนตนและผลประโยชนOส6วนรวม 

 กลุ6มนิเทศฯ 
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   8) จัดทำมาตรการตรวจสอบการใชPดุลยพินิจ 

 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม  ต-อ 

 

ยุทธศาสตร=ชาติว-าด$วยการ

ปmองกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู$รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร=ท่ี 4 

พัฒนาระบบปmองกันการทุจริต

เชิงรุก 

- กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสใน

การบริหารของหน6วยงานภาครัฐในระดับท่ีสูงมาก

(เขตสุจริตตPนแบบ) 

 กลุ6มนิเทศฯ 

 - กิจกรรมเสริมสรPางภาพลักษณOท่ีดีใหPองคOกร - กลุ6มบุคคล 

รวมท้ังส้ิน   
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ส(วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น 

 โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น ไดPรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชPในการดำเนินงานตามแผนงาน

บูรณาการปmองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบโครงการสเริมสรPางคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา “ปmองกันการทุจริต” (โครงการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) กิจกรรมหลัก

เสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ไดPขับเคล่ือนโครงการเสริมสรPางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหPมีคุณธรรมจริยธรรม

และปmองกันการทุจริต ตามวงเงินงบประมาณท่ีไดPรับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จส้ินแลPว และรายงานผลการ

ดำเนินงาน ดังน้ี 

รายงานความก$าวหน$าของโครงการ/กิจกรรม ปpงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      1. ช่ือโครงการ          โครงการเสริมสร$างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนบ$านเพ้ีย

      ฟานโนนตุ-น ปpงบประมาณ 2565 (เขตสุจริต) 

      2. สนอง              นโยบายท่ี 6 ดPานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

               ตัวช้ีวัดท่ี 5 รายละเอียดตัวช้ีวัด/มาตรการ สถานศึกษา หน6วยงานในสังกัด ทุก                  

                                  ระดับผ6านการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานของหน6วยงาน  

                                  ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

     3. กลุ-มท่ีรับผิดชอบ    กลุ6มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

     4. แผนงาน             การต6อตPานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     5. สอดคล$องกับยุทธศาสตร=  1. สร$างสังคมท่ีไม-ทนต-อต$านการทุจริต 

                                        4. พัฒนาระบบปmองกันการทุจริตเชิงรุก 

    6. ลักษณะโครงการ            ดำเนินการเสร็จส้ินแลPว 

    7. หลักการและเหตุผล 

ป̀ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมเก่ียวกับหน6วยงานภาครัฐท่ีมีการดำเนินงานท่ีไม6โปร6งใส มีการบริหารงาน

อย6างไม6มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนอย6างมากมาย เปdนอุปสรรค

สำคัญต6อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปdนทุจริตทางตรงไม6

ซับซPอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจPาง ในป̀จจุบันไดPปรับเปล่ียนเปdนการทุจริตท่ีซับซPอนมากข้ึน
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ตัวอย6างเช6น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขPามแดนขPามชาติ ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู6อาชญากรรมอ่ืน ๆ ซ่ึง

ก6อใหPเกิดผลกระทบและความเสียหายต6อประเทศอย6างมหาศาล 

รัฐบาลไดPตระหนักในสถานการณOการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ จึงไดPประกาศนโยบายดPาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปdนนโยบายจุดเนPนท่ีสำคัญ เน่ืองจากเปdนนโยบายท่ี

กระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหPสถานศึกษา หรือกลุ6มสถานศึกษา มีความเปdนอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษา ครอบคลุมท้ังดPานการบริหารวิชาการ ดPานการบริหารงบประมาณ ดPานการบริหารงานบุคคล และ

ดPานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจของหน6วยงานท้ังระดับสำนักงานท้ังส6วนกลาง และระดับ

ภูมิภาค โดยปรับโครงสรPางของหน6วยงานทุกระดับต้ังแต6สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สำนักงานส6วนกลาง ใหPมีความทันสมัย พรPอมท่ีจะปรับตัวใหPทันต6อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู6ตลอดเวลา 

หน6วยงานสำนักงานเปdนหน6วยงานท่ีมีหนPาท่ีสนับสนุน ส6งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหPสถานศึกษาสามารถ

จัดการศึกษาไดPอย6างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชPในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ 

มีความโปร6งใส ตรวจสอบไดP พรPอมท้ังปลูกฝ̀งค6านิยมความซ่ือสัตยOสุจริต ความมัธยัสถOและเปhดโอกาสใหPทุก

ภาคส6วนเขPามามีส6วนร6วมเพ่ือตอบสนองความตPองการของประชาชนไดPอย6างสะดวก รวดเร็ว  

 โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6น  เห็นความสำคัญของดำเนินงานตามนโยบายดังกล6าว จึงไดPมีการ

ดำเนินโครงการเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปWงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (เขตสุจริต) ข้ึน เพ่ือเปdนกรอบทิศทางในดำเนินการปmองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลPอง

กับยุทธศาสตรOชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส6งผลใหPการทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน6วยงานใหPลด

นPอยลง  

     8. วัตถุประสงค=ของโครงการ 

8.1  เพ่ือใหPบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว6างผลประโยชนO

ส6วนตัวและผลประโยชนOส6วนรวม และมีการจัดทำขPอมูล ITA มาการสรPางกระบวนการมีส6วนร6วมเพ่ือต6อตPาน

การทุจริตทุกรูปแบบ 

8.2 เพ่ือใหPโรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6นมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงาน

เปdนไปตามเปmาหมาย  

8.3 เพ่ือเสริมสรPางภาพลักษณOท่ีดีในองคOกร และสาธารณชนเกิดความเช่ือม่ันในกระบวนการทำงาน 

ดPานการปmองกันและปราบปรามการทุจริต 

      9. ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

      10. งบประมาณ                    

      11. ผลการดำเนินงาน 
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 11.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรภายในโรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6นและโรงเรียนเครือข6ายโรงเรียนสุจริต 

ดPานการปmองกัน ปลูกฝ̀งและการสรPางเครือข6าย สามารถแยกแยะระหว6างผลประโยชนOส6วนตนกับผลประโยชนO

ส6วนรวมไดP และมีการจัดทำขPอมูล ITA มาการสรPางกระบวนการมีส6วนร6วมเพ่ือต6อตPานการทุจริตทุกรูปแบบ 

 11.2 โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6นมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดำเนินงานยังไม6

เปdนไปตามเปmาหมายท่ีไดPกำหนดไวPซ่ึงตPองหาแนวทางแกPไขและพัฒนาต6อไป 

 11.3 โรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6นมีภาพลักษณOท่ีดี และสาธารณชนใหPความเช่ือม่ันในกระบวนการ

ทำงาน ดPานการปmองกันและปราบปรามการทุจริต  

 11.4 ผูPมีส6วนไดPส6วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของโรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6นเก่ียวกับ

การบริหารเขตสุจริต 

 11.5 ผูPมีส6วนไดPส6วนเสียและบุคลากรภายในเขPาใจความหมายของการประกาศเจตนารมณO เปdน 3 

ภาษา (ไทย จีน และอังกฤษ) 

  

12. แนวทางแก$ไข/ข$อเสนอแนะ 

 12.1 โครงการน้ีทำใหPบุคลากรไดPตระหนักถึงการดำเนินงานใหPปราศจากการทุจริต การเรียกรับ

ผลประโยชนO จึงควรมาการดำเนินการอย6างต6อเน่ืองโดยไม6ตPองเนPนการน่ังอบรมสัมมนาเพียงอย6างเดียว ใหPเนPน

กิจกรรมท่ีสรPางความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต6อการปฏิบัติหนPาท่ีดPวยความยินดี 

12.2 แผนปฏิบัติการปmองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีจัดทำข้ึนตPองมีความชัดเจน สอดคลPองกับ

ยุทธศาสตรOชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และเปdนไปตามแนวทางของการจัดทำงบประมาณในลักษณะ

บูรณาการไดP และใหPผูPมีส6วนเก่ียวขPองเขPามามีส6วนร6วมในการดำเนินงานดPวย 

12.3 องคOกรตPองมีการพัฒนาบุคลากรเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ในเร่ืองการอบรม

คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจท่ีใสซ่ือ ใหPปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหนPาท่ีท่ีไดPรับผิดชอบ ซ่ึงไม6

จำเปdนตPองอบรมน่ังอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสรPางคุณธรรม จริยธรรมดPวยกิจกรรมท่ี

สรPางความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต6อการปฏิบัติหนPาท่ีดPวยความยินดี 

12.4 บุคลากรภายในโรงเรียนบPานเพ้ียฟานโนนตุ6นควรจัดใหPมีการประชุม ปรึกษา แลกเปล่ียนเรียนรูP

เก่ียวกับผลการประเมิน กรอบการประเมิน และแนวทางการดำเนินงานใหPมากข้ึน อย6างนPอยเดือนละ 2 คร้ัง 

รวมท้ังควรจัดใหPมีการศึกษาดูงานเขตสุจริตตPนแบบหรือหน6วยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปdนเลิศปWละ 1 คร้ัง 
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