
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒   

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินการ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนว
ทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
การฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนสําเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
  
         โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ บทนํา 
 

ความเป็นมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น 
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 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 จริยธรรมและจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศ
ทางการดําเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอํานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการ
ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน ได้รับทราบใน
ทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ 



ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ัง
ภายในและต่างประเทศ 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) โรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  จึงได้จัดทํารายงาน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ
เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้
ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรม
เครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินโรงเรียน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ตามลําดับ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (Integrityand Transparency Assessment: ITA) เป็นการ
ประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” 
ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี ้
  ๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
  ๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
  ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) 
  ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
  ๕) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
  ๑) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสํารวจ Evidence – Based) 
  ๒) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสํารวจ Internal) 
  ๓) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสํารวจ External) 
 
 
 
 



บทที่ ๒ การดําเนินงาน 

 

 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษางบดําเนินงาน 
 การดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ : สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ ๑ มีเปาหมายมงุเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมใหเกิดภาวะที่ไมทนตอการทุจริตโดยเริ่มตั้งแตการปองกันและการสรางสังคมดวยกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการ ทุจริต และปลูกฝงความ
พอเพียงมวีินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลา
ทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และ
เสริมสร้างใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ การดําเนินการจะ
กําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการนําไปกําหนดเปนแผนงานโครงการของสวนราชการตอไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกและ 
พฤติกรรมทีส่ามารถ
แยกแยะระหวางผล
ประโยชนสวนตัว
และ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติ
ตนเปนพลเมืองดี
มีคณุ ธรรมจริยธรรม 
สูการ 
เปนบุคคลตนแบบ 

๑. การประกาศ 
เจตนารมณ 
บริหารงานดวย
ความซื่อสัตย์ 
สุจรติและกําหนด
นโยบายคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน 
๒. สรางจิตสํานึก 
ที่ตัวบุคคลให 
ตระหนักรูถึง 
ปญหาและ
ผลกระทบ 
ของการทุจริต  
ใหดํารงตนอยาง 
มีศักดิ์ศรีและ 

๑. การประกาศ 
เจตนารมณ/กําหนด 
นโยบาย 
- การประกาศ
เจตจํานง 
การบริหารงานดวย 
ความซือ่สัตยสุจริต 
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน 
- การออก/ติดตาม 
แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใหและ
รับของขวัญเพ่ือให 
บุคลากรถือปฏิบัติ

๑. รอยละของ
ความสําเร็จใน 
การปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 
๒. รอ้ยละ ๙๐ ของ 
ขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมมีความ 
ตระหนักรแูละได
รบัการปลูกฝงใหมี
ทัศนคติและคานิยม 
ที่ไมยอมรับการ
ทุจริต 
 
๓. รอ้ยละ ๙๐ ของ 

0 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
มีเกียรติภูมิ 
๓. ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถ
แยกแยะระหวาง 
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน 
สวนรวมใน 
การดําเนินงาน 
๔. สงเสริมการ 
สรางคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อตานการทุจริต 
 

ใหเปนไปตาม
นโยบายของ 
รัฐบาล และ
นโยบาย 
กระทรวง ในการ 
สงเสริมการตอตาน 
การทุจริต 
๒. ปลูกฝงและสราง 
จิตสํานึกและ
ค่านิยมการตอตาน
และไมทนตอการ
ทุจริต 
- เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ใหมีจติสํานึก 
ตอตานการทุจริต
และไมทนต่อการ
ทุจริต 
๓. ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการในการ 
เสริมสรางการ 
ใหความรูทางดาน 
กฎหมาย วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
การปองกัน 
การทุจริต และ 
บทลงโทษของ 
การทุจริต 
๔. สงเสริมกิจกรรม
ทําความดี เพ่ือ
สาธารณะแบงปน 
ลดความเห็น 
แกตัว โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย 
สุจริตจิตสาธารณะ 

ขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหนาที่ให 
เปนไปตามแนวทาง
เรื่องรณรงคปองกัน
การปราบปรามการ
ทุจริต 
และมีความเขาใจ
และแยกแยะใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับผล
ประโยชนสวนตน
และผลประโยชน
ส่วนรวม 
(ผลประโยชนทับ
ซ้อน) ไดมากยิ่งข้ึน 
๔. รอ้ยละของ
จํานวนบุคลากร 
ที่ไดรับการ 
พัฒนาความรู
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม 
และสามารถนํา
ความรู ที่ไดรับไป
ประยุกตใช ในการ
ปฏิบัติหนาที ่

 



ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรนี้มงุเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย 
ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือ
ไมเกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน
เสริมสรา้งการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. โรงเรียน
นางรองพิทยาคม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๓๒ มีผลการ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
เปนไปตาม
เป้าหมาย หรือสูง 
กวาเปาหมาย  
เพ่ือผลักดันให
ดัชนีภาพลักษณ 
คอรรปัชัน (CPI) 
ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น 
๒. เสริมสราง 
ภาพลักษณทีดี่ 
ในองค์กรและ 
สาธารณชนใหเกิด 
ความเชื่อมั่นใน 
กระบวนการ
ทํางานดานการ
ป้องกันและตอ 
ตานการทจุริต 

๑. พัฒนาและ 
ยกระดับการ
ทํางาน 
ใหสอดคลองกับ
การประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
๒. ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน 
การปองกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
สูการปฏิบัติ 
๓. สรางการรับรู 
เกี่ยวกับบทบาท 
หนาที่ และการ 
ดําเนินงาน ในดาน 
การสงเสริม
จริยธรรม 
และตอตานการ
ทุจริต 
๔. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา 
สาระและชองทาง
ใหเหมาะสม สอด

๑. พัฒนาระบบ 
ICTเพ่ือใหรองรับ
การประเมินดาน 
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงาน 
- การเขารับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
การดําเนนิงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการ
ตอบแบบสํารวจ 
หลักฐานเชิงประ
จักษประจําป
๒๕๖๒ 
- การประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณ 
ธรรมและความ 
โปร่งใสฯ 
๒. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจําป ๒๕๖๒ 

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน
คุณธรรม 
และความโปรงใส
ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 
๒. หนวยงานมี 
แผนปฏิบัติการปอง
กันและปราบปราม
การทุจริต ประจําป 
๒๕๖๒ 
๓. จํานวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ 
ในดานการต่อต้าน
การทุจริต  
เพ่ือสรางการรับรู 
๔. รอยละของ
ความ 
พึงพอใจของ 
ผูรับบริการ 
ตอระบบบริหาร 
จัดการงานสื่อสาร
เพ่ือต่อ ตานการ
ทุจริต (ชองทาง/
การนําเสนอขอ้มลู) 

๐ 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
คลองกับความ
ต้องการของ 
กลมุเปาหมาย 
ทุกระดับ 

๓. สร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์แนว
สรางสรรคเพ่ือให
เขา้ถึงไดงาย 
น่าสนใจและ 
กระตุนให 
ประชาชนรูสึกร่วม
เปนสวนหนึ่งใน
การตอตานการ
ทุจริต 
- จัดทําบทเพลง 
เขตสุจริตและ MV 
ประกอบเพลง 
๔. การจัดทําและ
ดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร 
ประชาสัมพันธโดย
การ มีสวนรวมของ
ผูรับบริการและผูมี 
สวนไดเสีย 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนนางรองพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑.๑ การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน 
๑.๓ การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญ 
เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริต 

รอ้ยละ ๘๐ ของ 
ความ สําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

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

-          ครูวิริยะ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๒. กิจกรรมจัดเสวนา 
“โรงเรียนสุจริตไม่คิด
คอร์รัปชั่น” 

รอ้ยละ ๘๐ ของ 
จํานวนบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้  
และได้รับการ 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมที่ ไม่ 
ยอมรับการทุจริต 

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

-          ครูวิริยะ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๓.๑ กิจกรรมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ “การกระทําที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
๓.๒ กิจกรรมการสร้าง
ความรับรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่ 

รอ้ยละ ๘๐ ของ 
จํานวนบุคลากร 
เป้าหมายมีความ 
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

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

-          ครูวิริยะ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๔. กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิต
สาธารณะ ในการปฏิบัติงาน 

รอ้ยละ ๘๐ ของ 
จํานวนบุคลากรที่ 
ได้รับการพัฒนา 
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีจิตสํานึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน 
ตนและ
ผลประโยชน ์
ส่วนรวม 
ประพฤติ 
ตนเป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม
จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคล 
ต้นแบบ 
 
 
 
 
 

-          ครูวิริยะ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๕.๑ การเข้ารับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของโรงเรียน
สุจริต (ITA) 
๕.๒ การประชุมเตรียม
ความพร้อมการตอบแบบ
สํารวจ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประจําปี ๒๕๖๒ 
๕.๓ การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 
๕.๔ อบรมพัฒนาเสริมสร้าง 
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมาย  
และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ 
โรงเรียนสุจริต 
(ITA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

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

๐          ครูวิริยะ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๖.๑ การจัดทําแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ 
โรงเรียนประจําปี ๒๕๖๒ 
๖.๒ การจัดทําคู่มือ
ประมวล 
จริยธรรมเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต  
ประจําปี ๒๕๖๒ 
- หน่วยงานมีคู่มือ
ประมวลจริยธรรม
เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกผัลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

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

-          ครูวิริยะ 

 รวมงบประมาณ ๐   



 


