
 

 

โครงการการประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
สพม.20  จังหวัดอุดรธานี 

 
ชื่อโครงการ : โครงการการประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปัทมา  อาจหาญและนางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา : ข้อท่ี 4, 6 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา : ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง 
จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ  โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐาน
การปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมยกระดับการประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูพิทยาคาร  ให้ได้คะแนนร้อยละ 85 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ค่าคะแนนในการประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้ร้อยละ 85 
 
4. วันที่จัด (ระยะเวลาด าเนินงาน)   ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 
5. สถานที่จัดงาน   โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 
6. ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญ (Sy: Systems) 
    6.1 Plan : P (การวางแผน) / (P: Participation) 

6.1.1 ประชุมครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
6.1.2 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

 6.2  Do : D (การปฏิบัติตามแผน) / (R: Responsibility) 
  6.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบ 
  6.2.2 ด าเนินการกิจกรรมการประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 6.3 Check : C (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) / (St : Standard) 
  6.3.1 ประเมินผลการด าเนินงาน 
 6.4 Action : A (ปรับปรุงแก้ไข) 
  6.4.1 ประชุมทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และพัฒนากิจกรรม
ให้สมบูรณ์มากขึ้น 
  6.4.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 
8. งบประมาณ 
 จ านวน  2,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

รายละเอียดดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 



 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 การประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูง
พิทยาคารประชุมวิเคราะห์เพื่อยกระดับผลการ
ประเมิน ITA 2563 
-ค่าอาหาร 45 คน x 30 บาท x 1 ครั้ง  
-ค่าอาหารว่าง 45 คน x 15 บาท x 1 มื้อ  

2,000 -  
 
 

1,350 
650 

- 
 
 
 
 

รวม 2,000  2,000  
 
9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ค่าคะแนนในการประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูง               
พิทยาคาร ได้ร้อยละ 85 

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คะแนนการประเมิน ITA ของโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้คะแนนร้อยละ 85  ขึ้นไป 
2. โรงเรียนด าเนินงานและปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


