
ชื่อโครงการ  โครงการประเมิน ITA ของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แผนงานและสารสนเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   ข้อ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  
     มีจิตสาธารณะ 
  
1. หลักการและเหตุผล 
             ด้วยประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์           
การคอร์รัปชั่น ( Corruption Perception Index : OPI) ที่จัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ระหว่าง
ปี 2544-2556 อยู่ที่ 38 จากคะแนนเต็ม 100  แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม          
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนี CPI โดยมีเป้าประสงค์                 
ที่ต้องการเพ่ือคะแนนดัชนี ภาพลักษณ์ การคอร์รัปชั่นของไทยให้ถึง 50  จากคะแนนเต็ม 100  ในปี 2560 
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตถึงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”                
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน           
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้มอบนโยบายให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว โดยด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึงเป็นกลไก     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือยกระดับการประเมิน ITA ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ให้ได้คะแนนร้อยละ 85 
 

3. เป้าหมาย 
             3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                   - บุคลากรครูภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีจ านวนไม่น้อยกว่า   25 คน                   



                           - บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
              3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                           - บุคคลภายนอกและบุคคลภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี              
มีผลประเมิน ITA ได้คะแนนร้อยละ 85 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียม   
 - ร่วมประชุมชี้แจง สพม. อด 22 กันยายน 2564 น.ส.วรินทร  เข็มทอง 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 23 กันยายน 2564 น.ส.วรินทร  เข็มทอง 

นางรุจิรา  อ่ินอ้อย 
นางสาวทิพวรรณ  รสชา 
นางสาวภัควลญัชญ์ อ าเคน 

2 ขั้นด าเนินการ   
 - ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 22-24 กันยายน 2564 น.ส.วรินทร  เข็มทอง 

นางรุจิรา  อ่ินอ้อย 
นางสาวทิพวรรณ  รสชา 
นางสาวภัควลญัชญ์ อ าเคน 

 - ตอบ IIT 27-29 กันยายน 2564 น.ส.วรินทร  เข็มทอง 
นางรุจิรา  อ่ินอ้อย 
นางสาวทิพวรรณ  รสชา 
นางสาวภัควลญัชญ์ อ าเคน 

 - ตอบ EIT 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2564 น.ส.วรินทร  เข็มทอง 
นางรุจิรา  อ่ินอ้อย 
นางสาวทิพวรรณ  รสชา 
นางสาวภัควลญัชญ์ อ าเคน 

 - ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ และตอบ OIT 6-9 ตุลาคม 2564 นางสาวภัควลญัชญ์ อ าเคน 
3 ขั้นสรุป   
 - ตรวจสอบและประมวลผล 12-17 ตุลาคม 2564 นางรุจิรา  อ่ินอ้อย 

นางสาวทิพวรรณ  รสชา 
นางสาวภัควลญัชญ์ อ าเคน 

 - สรุปผลการประเมิน  นางรุจิรา  อ่ินอ้อย 
 - ประกาศผล ITA สถานศึกษา  นางสาวทิพวรรณ  รสชา 

นางสาวภัควลญัชญ์ อ าเคน 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 
 



6. งบประมาณ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวม 

 ประชุมประเมิน ITA สถานศึกษา - - - 
     
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
       2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
       3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี               
มีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีปลอดจากการทุจริต 

 
                                              นางรุจิรา  อ่ินอ้อย                 ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางรุจิรา  อ่ินอ้อย) 
                                                   ต าแหน่งครู 

 
                                            นายเสถียร  สุกรีฑา                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายเสถียร  สุกรีฑา) 
                                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

                                         นายโชคชัย  แก้วดวงดี                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายโชคชัย  แก้วดวงดี) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารบุคคล 
 

                                       นางสาววรินทร  เข็มทอง                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นางสาววรินทร  เข็มทอง) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ แผนงานและสารสนเทศ 
 
                                            นายสุรชัย  ทองทิพย์                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสุรชัย  ทองทิพย์) 
                                   รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


