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ค าน า 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนโนนเจริญ

พิทยาคมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินการ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการ
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้าง 
จิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปราบปรามการทุจริต 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
สาระส าคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์ 
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 
ฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่า 
เป้าหมาย และงบประมาณ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
บุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการ 
ปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
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ส่วนที่ ๑ บทน า 
ความเป็นมา 

 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น 

อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต 
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน 
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ 
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการ 
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน 
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี 
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง 
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก 
รัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศ 
ทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการ 
ทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับ 
การพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญใน 
กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ 
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก 
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการ 
ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน 
ปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน ได้รับทราบใน 
ทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ 
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย 
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ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ 
สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ัง 
ภายในและต่างประเทศ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ 
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผน 
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้จัดท ารายงานการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การ 
ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ 
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ 
ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรม 
เครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินโรงเรียน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล าดับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน
เชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 
๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
๑) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence – Based) 
๒) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal) 
๓) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 
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บทที่ ๒ การด าเนินงาน 
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบด าเนินงาน 
การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเปา้หมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ 
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การปอ้งกันและการสร้างสังคมดว้ยกระบวนการกล่อม 
เกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแตป่ฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ ทุจริต และปลูกฝังความ 
พอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหนา้ที่ในการกล่อมเกลา 
ทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และ 
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะ 
ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการน าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี 
จิตส านึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถ 

แยกแยะระหว่างผล 

ประโยชนสวนตัว 

และ 

ผลประโยชน ์

ส่วนรวมประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

สู่การ 

เป็นบุคคลตน้แบบ 

๑. การประกาศ 

เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย 

ความซื่อสัตย์ 
สุจรติและก าหนด 

นโยบายคุณธรรม 

และความโปรงใส 

ในการด าเนินงาน 

๒. สร้างจิตส านึก 

ที่ตัวบุคคลให้ 
ตระหนักรูถ้ึง 

ปัญหาและ 

ผลกระทบ 

ของการทุจริต 

ให้ด ารงตนอยา่ง 

มีศักดิ์ศรีและ 

มีเกียรติภูมิ 
๓. ปรับฐาน 

ความคิดบุคลากร 

๑. การประกาศ 

เจตนารมณ์ ก าหนด 

นโยบาย 

- การประกาศ 

เจตจ านง 

การบริหารงานด้วย 

ความซือ่สัตย์สุจริต 

- การประกาศ 

นโยบายคุณธรรม 

และความโปร่งใสใน 

การด าเนินงาน 

- การออก/ติดตาม 

แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการให้และ 

รับของขวัญเพื่อให้ 
บุคลากรถือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตาม 

นโยบายของ 

รัฐบาล และ 

๑. รอ้ยละของ 

ความส าเร็จใน 

การปฏิบัติงานตาม 

แนวทางปฏิบัติ 
๒. รอ้ยละ ๙๐ ของ 

ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการ 

ศึกษาที่เข้าร่วม 

กิจกรรมมีความ 

ตระหนักรูแ้ละได้ 
รับการปลูกฝังใหมี้ 

ทัศนคติและค่านิยม 

ที่ไมย่อมรับการ 

ทุจริต 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของ 

ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการ 

ศึกษาในสังกัด มี 
ความตระหนักและ 

0 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

(บาท) 
 ให้สามารถ 

แยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน ์

ส่วนตัวและ 

ผลประโยชน ์

ส่วนรวมใน 

การด าเนินงาน 

๔. ส่งเสริมการ 

สร้างคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงานเพื่อ 

ต่อต้านการทุจริต 

นโยบาย 

กระทรวง ในการ 

ส่งเสริมการต่อต้าน 

การทุจริต 

๒. ปลูกฝังและสร้าง 

จิตส านึกและ 

ค่านิยมการต่อต้าน 

และไม่ทนต่อการ 

ทุจริต 

- เสริมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้มีจิตส านึก 

ต่อต้านการทุจริต 

และไม่ทนต่อการ 

ทุจริต 

๓. ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการในการ 

เสริมสร้างการ 

ให้ความรู้ทางด้าน 

กฎหมาย วินัย 

คุณธรรม จริยธรรม 

การปอ้งกัน 

การทุจริต และ 

บทลงโทษของ 

การทุจริต 

๔. ส่งเสริมกิจกรรม 

ท าความดี เพ่ือ 

สาธารณะแบง่ปนั 

ลดความเห็น 

แก่ตัว โดยยึดหลัก 

พอเพียง มีวินัย 

สุจริตจิตสาธารณะ 

ปฏิบัติหน้าที่ให้ 
เป็นไปตามแนวทาง 

เรื่องรณรงคป์้องกัน 

การปราบปรามการ 

ทุจริต 

และมีความเข้าใจ 

และแยกแยะใน 

เรื่องท่ีเกี่ยวกับผล 

ประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

(ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน) ได้มากยิ่งข้ึน 

๔. ร้อยละของ 

จ านวนบุคลากร 

ที่ได้รับการ 

พัฒนาความรู้ 
เกี่ยวกับคุณธรรม 

และจริยธรรม 

และสามารถน า 

ความรู้ที่ได้รับไป 

ประยุกตใ์ช้ ในการ 

ปฏิบัติหน้าท ี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 

ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือ 
ไมเ่กิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน 
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

๑. โรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
มีผลการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือสูง 
กว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ 
ดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน (CPI) 
ของประเทศไทย 
เพ่ิมสูงขึ้น 
๒. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชน
ให้เกิดความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

๑. พัฒนาและ 
ยกระดับการท างาน 
ให้สอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ 
(ITA) 
๒. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปอ้งกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบสู่การปฏิบัติ 
๓. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หนา้ที่ และการ 
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริม 
๔. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหาสาระ
และชองทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ 
กลุม่เปา้หมายทุก
ระดับ 

๑. พัฒนาระบบ 
ICTเพ่ือให้รองรับ 
การประเมินดาน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 
- การเข้ารับการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
การด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม 
ความพร้อมการ 
ตอบแบบส ารวจ 
หลักฐานเชิงประ 
จักษ์ประจ าปี 
๒๕๖๓ 
- การประชุมชี้แจง 
ให้ปฏิบัติตามแนว 
ทางการประเมินคุณ 
ธรรมและความ 
โปร่งใสฯ 
๒. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของ
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 
๒. หนว่ยงานมี 
แผนปฏิบัติการป้อง 
กันและปราบปราม 
การทุจริต ประจ าปี 
๒๕๖๓ 
๓. จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในดา้นการต่อต้าน 
การทุจริต 
เพ่ือสร้างการรับรู้ 
๔. รอ้ยละของ 
ความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการตอ่ระบบ
บริหารจัดการงาน
สื่อสารเพื่อต่อ ต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/ 
การน าเสนอข้อมูล) 

0 



   แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

(บาท) 
  ๓. สร้างสื่อ 

ประชาสัมพันธ์แนว 
สร้างสรรคเ์พ่ือให้ 
เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจ
และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วม 
เป็นสวนหนึ่งใน 
การตอ่ต้านการ 
ทุจริต 
- จัดท าบทเพลง 
เขตสุจริตและ MV 
ประกอบเพลง 
๔. การจัดท าและ 
ด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดย 
การ มีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนไดเ้สีย 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๑.๑ การประกาศ
เจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
๑.๓ การออก/ติดตาม 
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญเพื่อให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
ความ ส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานตาม 
แนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะ 
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน 
ตนและ 
ผลประโยชน ์
ส่วนรวมประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล 
ต้นแบบ 

-          นราวิชญ์ 

 
 
 
 



   แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๒. กิจกรรม 
“โรงเรียนสุจริตตาม
หลักสูตรต้านทุจริต” 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
จ านวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 
ความตระหนักรู้ 
และได้รับการ 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมที่ ไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะ 
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน ์
ส่วนรวมประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม
จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

-          นพรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๓.๑ กิจกรรมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ “การกระท าที่ 
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
๓.๒ กิจกรรมการสร้าง 
ความรับรู้เรื่อผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่ 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
จ านวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความ 
ตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ 
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

-          นพรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๔. กิจกรรมพัฒนาครู
ผู้ช่วยเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและมี
จิตสาธารณะ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
จ านวนบุคลากรที่ 
ได้รับการพัฒนา 
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรมจริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล 
ต้นแบบ 

          นพรัตน์ 

 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๕.๑ การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
สุจริต (ITA) 
๕.๒ การประชุมเตรียม 
ความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๕.๓ การประชุมชี้แจงให้ 
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
๕.๔ อบรมพัฒนา
เสริมสร้างความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสของ 
โรงเรียนสุจริต 
(ITA) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

โรงเรียนมีผลการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือสูง 
กว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ 
ดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน(CPI) 
ของประเทศไทย 
เพ่ิมสูงขึ้น 

-          นราวิชญ์ 

 



   แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๖.๑ การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ 
โรงเรียนประจ าปี ๒๕๖๓ 
๖.๒ การจัดท าคู่มือ 
ประมวล 
จริยธรรมเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- หน่วยงานมีคู่มือ 
ประมวลจริยธรรม 
เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ป้องกนั
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

รงเรียนมีผลการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย หรือสูง 
กว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ 
ดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน (CPI) 
ของประเทศไทย 
เพ่ิมสูงขึ้น 

-          นราวิชญ์ 

 รวมงบประมาณ -           
 


