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คำนำ 

 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้
เกิดความเสียหาย ในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหารราชการ เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่
ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควร และมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จึง ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 

 

บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ ความเสี่ยง

ของการ ทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับ การกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่ 

การทุจริตในระดับสถานศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับสถานศึกษา ได้แก่ 
การกระจาย อำนาจลงสู่สถานศึกษา แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการ
ต่างๆ ของรัฐ 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทำให้ 
แนวโน้มของการ ทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนของสถานศึกษา จำแนก เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
          1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลย   ของสถานศึกษา 
          2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
          3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
          4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
          5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
          6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จาก ภาคส่วนต่างๆ 
          7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตของสถานศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
          1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ไม่รัดกุมและอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำ
ให้เกิดการทุจริต 
          2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบัน มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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           3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริต ในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
           4) การผูกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับ สิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้าง พ้ืนฐานภาครัฐ 
          5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำ
ให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทาง เพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
           6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่า เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็น แก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
           7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอาย ต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 

สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดง ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้จัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัย ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมี
เงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทย ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 2 
ยุทธศาสตร์  
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ส่วนที่ 2 

 
1. การดำเนินงาน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพ่ือสังคม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์ : พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 กลยุทธ์ : 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกำหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
   2. สร้างจิตสำนึกท่ีตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ดำรงตนอย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
   3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการดำเนินงาน 
   4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
    5. ใช้กลไกทางศาสนาเพ่ือขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับพื้นฐานคิด
ทุกช่วงวัยและ   
    ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

1.1. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย 

จำนวนเครือข่าย ป.ป.ช.
สพฐ.น้อยมีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้นำในการต่อต้านการ
ทุจริต  

5 คน ก.ค.65 ถึง 
ก.ย.65 

200  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

 ✓  

1.2. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จำนวนเครือข่าย ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชนมีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้นำในการต่อต้านการ
ทุจริต  

5 คน มิ.ย.65 ถึง 
ส.ค.65 

500  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   

1.3. กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมการดำเนินงาน
บริษัทสร้างการดี สู่ 
Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีมีทักษะ
ในการบริหารจัดการ
บริษัทสร้างการ และ
คำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

1 
โรงเรียน 

ม.ค.65 ถึง 
ก.ย.65 

1,000  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

1.4. กิจกรรม ค่าย
เยาวชน "คนดีของ
แผ่นดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 

จำนวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ 

5 คน มิ.ย.65 ถึง 
ส.ค.65 

500  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   

1.5. กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

จำนวนโรงเรียน 
ที่ดำเนินกิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

1 
โรงเรียน 

มี.ค.65 ถึง 
ก.ย.65 

500  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   

1.6. กิจกรรมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น) 

จำนวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้แก่สังคม 
 
 

1 ผลงาน มิ.ย.65 ถึง 
ส.ค.65 

500  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   
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2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

 กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดในสังกัด 

จำนวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่นำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

1 
โรงเรียน 

ม.ค.65 ถึง 
ก.ย.65 

1,000  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   
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3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

 3.1 กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best 
Practice) โรงเรียน
สุจริต 

จำนวนผลงาน/นวัตกรรม
การปฏิบัติงานที่มีการบูร
ณาการและมีความ
เชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 

1 ผลงาน มิ.ย.65 ถึง 
ก.ย.65 

1,000  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   

3.2 กิจกรรมนิเทศ 
กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

จำนวนโรงเรียน 
ในสังกัด ได้รับ 
การนิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

1 
โรงเรียน 

ม.ค.65 ถึง 
ก.ย.65 

1,000  อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก 
สพฐ. 

✓   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดย
อาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
 เป้าประสงค์ : 1. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือพลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น 
        2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์      : 1. พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
        2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ 
        3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 
        4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของลุ่มเป้ามายทุกระดับ 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
การกำกับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย
จริง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมการประเมิน 
ITA สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา (ITA) ปี 
2564 

85 
คะแนน 

ก.ค.65 ถึง 
ก.ย.65 

-  -  ✓  
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ผลที่คาดว่าจะได้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ในการป้องกันการทุจริต 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีวินัย 
ชื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะต่อสังคมส่วนรวม 

11 


