
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อต้านการทุจริต 
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รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อต้านการทุจริต 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จงัหวัดศรีสะเกษ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

จากปี พ.ศ. 2555 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่ง พระราชทานให้แก่คณะองคมนตรี ในการจัดตั้ง กองทุนการศึกษา โดยได้พระราชทาน พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ เพ่ือด าเนินงานในกองทุน และ ทรงมีพระราชประสงค์ว่า ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง     
โดยได้พระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครู และนักเรียน ดังนี้ ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็ก  มี
น้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า  ให้ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตาม
แนวทาง  ของมูลนิธิยุวสถิรคุณได้ก าหนดหลักการส าคัญไว้ 4 ประการ เพ่ือมุ่งให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ   
และเกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัว   
ไปตลอด  ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ว่าช่วยกัน
สร้างคนดีให้บ้านเมือง แนวคิดและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมได้ขยายผลออกไปให้ครอบครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆ จนประสบความส าเร็จ จากผลงานความส าเร็จที่กระทรวงศึกษาธิการได้น ากระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตาม แนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมไปใช้ในโรงเรียนทุกระดับและทุกประเภทศูนย์
โรงเรียนคุณธรรมจึงได้น ากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนา
หน่วยงาน  เป้าหมายความส าเร็จขององค์กร คุณธรรมคือองค์กรที่ทุกคนในที่ท างานร่วมกันสร้างความสุข     
ขึ้นในที่ท างานให้ความสุขแก่กันและกัน เป็นสถานที่ที่น่านั่งท างาน มีเพ่ือนร่วมงานที่เข้าใจและมีน้ าใจ
ช่วยเหลือกัน มีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ      
ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เครียด ไว้วางใจกัน ท าให้คนท างานมีสุขภาพดี เกิดความศรัทธาในคุณงามความดี   
ช่วยให้สุขภาพจิตดี เห็นคุณค่า ของคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งของตนเองและครอบครัว เป้าหมายความส าเร็จ     ของ
กระบวนการพัฒนาองค์กร คุณธรรมจึงมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ท างานให้ไปในทิศทาง  ที่ดี
ขึ้นเผื่อแผ่คุณงามความดีให้แก่เพ่ือนร่วมงาน มีความสุขในการประกอบอาชีพร่วมกัน ผลที่องค์กรคุณธรรมจะ
ได้รับ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้รับ การสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน ได้รับชื่อเสียง      ว่า
เป็น องค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้ง เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรให้
มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น ทั้งด้านวิชาชีพและด้านคุณภาพชีวิต เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ผล
วิจัย การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  อยู่ในระดับสูง ซึ่งอยู่ในระดับที่
เป็นไปตามความมุ่งหวังที่ก าหนด โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงต้องมีการด าเนินโครงการต่างๆเพ่ือค้นหาสาเหตุ
และพัฒนาด้านคุณธรรมของบุคลากร จึงต้องด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มี
ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น ทั้งด้านวิชาชีพ
และด้านคุณภาพชีวิต 

 
 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง

สังคมคุณธรรม 
2.3 เพ่ือจัดท าคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก     

ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 เพ่ือรณรงคใ์ห้นักเรียน  ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาร่วมท าความดี  

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.2 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมทุกคนมีคุณธรรมอัตลักษณ ์

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ไม่น้อยกว่า  ระดับมาก 
4. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
    -ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน 

ตลอดปี ครูวิทยา 
รอด าเนินการ 

2. โครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 
    -คารวธรรมหน้าเสาธง 
    -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้าสัปดาห์ละครั้ง 
     -ส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคอาหารที่สะอาดและคุณค่า
ทางโภชนาการ อย่างเพียงพอ 

ตลอดปี ครูวุฒินันท์ 

 
 

รอด าเนินการ 

3.โครงการคุณธรรมน าสู่โลกกว้าง ม.3,ม.6 มีนาคม ครูวิทยา รอด าเนินการ 
4.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด มกราคม ครูวิทยา ด าเนินการแล้ว 
5.โรงเรียนวิถีพุทธ(กลุ่มสาระสังคมฯ) 
    -วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
1)วันมาฆบูชา 
2)วันวิสาฆบูชา 
3)วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 

 
 

กุมภาพันธ์ 
พฤษภาคม 
สิงหาคม 

 
 

ครูธีระพงศ์ 
ครูประภัสสร 
ครูวีระชัย 

 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 
รอด าเนินการ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
 
 



6. ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
6.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมความดี 

ส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม มีคุณธรรมหลักที่พึงประสงค์ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

6.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมให้เข้มแข็ง 
6.3 ร่วมแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง

สังคมคุณธรรม 
6.4 จัดท าคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวก           

ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
6.5 รณรงค์และสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ร่วมท าความดี  

 
 
 

                    (นายวุฒินันท์     ละยศ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… 
     (นางพรทิพย์ เกียรติวีวรวัฒนา) 

                                                                                หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………………… 
          (นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 

                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
 


