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คํานํา 
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 
แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนภูพระวิทยาคมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บท
วิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
(ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต โรงเรียนภูพระวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลชื่อ
โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้ดําเนินงานตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบถ้วนแล้วจึงรายงานผลการดําเนินงานมาพร้อมนี้แล้ว ขอขอบพระคุณ
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําสรุปแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต โรงเรียนภู
พระวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสําเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการลดน้อยลง 
 
 
 

โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทนํา 
ความเป็นมา 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดําเนินการของทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูก
จิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์
การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม 
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์
ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ
สาธารณชนได้รับทราบ 
ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (ZeroTolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ



ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดย
ให้ยึดกรอบยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก ที่ ใช้ ใน ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ 
ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนํามาสู่
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนภูพระวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

โรงเรียนภูพระวิทยาคม จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนภูพระวิทยาคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลของโรงเรียนภูพระวิทยาคม 

 
 โรงเรียนภูพระวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ผู้บริหารคือ นายสุรชัย  บัวจูม รองผู้อํานวยการ 
คือ นายบวร  คุ้มหมู่ มีบุคลากรทั้งหมด 16 คน มีนักเรียนทั้งหมด 110 คน  
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภูพระวิทยาคม  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phuprawittayakom 
ที่อยู่ : เลขที่ 84 หมู่ที ่6 บ้านนาไก่เซา ตําบล : นาเสียว อําเภอ : เมืองชัยภูม ิ จังหวัด : ชัยภูมิ   
รหัสไปรษณีย ์36000   
ระดับท่ีเปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตําบลนาเสียว  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพ้ืนที่ฯ:   20 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อําเภอ:   20 กม. 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity andTransparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนภูพระวิทยาคม   

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินโรงเรียนภูพระวิทยาคม   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่ม
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลําดับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนภูพระวิทยาคม  (Integrity 
andTransparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
andTransparency Assessment: ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 

เครือ่งมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสํารวจ Evidence – Based) 



2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal) 
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนภูพระวิทยาคม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความเป็นไทบและพอเพียง 
พันธกิจ : 

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและ

เป็นพลโลก 
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  บนพ้ืนฐานความ

เป็นไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ : 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
5. ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างหลากหลาย  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่สากล 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะกําหนดกลยุทธ์ แนว
ทางการดําเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นําไปกําหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ 
ต่อไป 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรทุกระดับมี 
จิตสํานึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี มี
คุณธรรม 
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และกําหนด
นโยบาย 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์/
กําหนดนโยบาย 
- การประกาศ
เจตจํานง 
การบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
- การประกาศ
นโยบาย 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน 

1. ร้อยละของ
ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

- 

2. สร้างจิตสํานึกท่ี
ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง 
ปัญหาและ
ผลกระทบ 
ของการทุจริต ให้ 
ดํารงตนอย่างมี 
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

2. การประชุม 
ปฏิบัติการสร้าง
ความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนให้กับครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. ร้อยละของ
จํานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝัง 
ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่ยอมรับ
การทุจริต 

2,000 

 3. พัฒนาและ 
ยกระดับการ
ทํางานให้
สอดคล้องกับการ 
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 

3. เตรียมความ
พร้อมในการรับ
การประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน ITA 
- การประชุม
ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผอ.
กลุ่ม"การกระทําที่
ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน" 

3. ร้อยละของ
จํานวนบุคลากร
เป้าหมายมี 
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

2,000 



- การสร้างความ
รับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับครูบรรจุ 
ใหม่/ครูผู้ช่วย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

(บาท) 
1. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีใน 
องค์กรและ 
สาธารณชน ให้เกิด 
ความเชื่อมั่นในการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามทุจริต 

1. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ 
ดําเนินงานด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ต่อต้านการทุจริต 

- สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิง 
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ 
เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 
- สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ต่อต้านทุจริต 
- VTR 
ประชาสัมพันธ์ 
- จัดทํามัลติมีเดีย 
ประชาสัมพันธ์การ
รับเรื่องร้องเรียน 
- คู่มือป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน 

1 จํานวนรูปแบบ 
ประชาสัมพันธ์ใน
ด้านการต่อต้าน
การทุจริตเพ่ือสร้าง
การรบัรู้ 

5,000 

 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี พ.ศ.2565 
ที ่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 
1 1. การประกาศเจตนารมณ์/กําหนด

นโยบาย 
- การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน 

- ร้อยละของความ สําเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

ดําเนินการเรียบร้อย 
แล้ว ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในสังกัดได้รับรู้ 
และดําเนินการ 

2 การประชุมปฏิบัติการสร้างความรับรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2,000 ร้อยละของจํานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และได้รับการ
ปลูกฝัง ให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรในสังกัดได้รับรู้
เข้าใจและดําเนินการ 

3 เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 
ITA 
- การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม 
"การกระทําท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับครูบรรจุใหม่/ครูผู้ช่วย 

2,000 ร้อยละของจํานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในสังกัดได้การ
เตรียมความ 
พร้อมและดําเนินการ
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 
- สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริต 
- VTR ประชาสัมพันธ์ 
- จัดทํามัลติมีเดียประชาสัมพันธ์การรับ
เรื่องร้องเรียน 
- คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 

5,000 จํานวนรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้าง
การรับรู้ 

ครู และบุคลากรในโรงเรียน
ได้สร้างสื่อท่ีหลากหลาย 
ตอบสนองต่อการ 
ประชาสมัพันธ์งานป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ตื่นตัว และให้ความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตทุก 
รูปแบบ และร่วมเป็น 
เครือข่ายตา้นทุจริต 

 


