
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  โรงเรียนศรีนคร   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนศรีนคร  ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน 

พันธกิจ  :   

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิคมการต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปช่ันในสถานศึกษา 

2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายสถานศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกนั  การควบคุม  และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้าประสงค์  :   

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกและพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

 2.  เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสถานศึกษาและสาธารณชนให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการทำงาน

ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 

 3.  โรงเรียนศรีนครมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเป้าหมาย  เพื่อ

ผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (CPI)  ของประเทศไทยสูงขึ้น 

 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  : 

 1.  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีนคร  

(Intergrity and Transparency Assessment : ITA)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  87 

 2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วม

ในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  (เชิงปริมาณ) 

 3.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความ

ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต  มีจิตสำนึกสาธารณะ  และ

สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ร้อยละ  87  (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1  มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะท่ีไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มต้ังแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม

เกลาทางสังคมในโรงเรียน  เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  และปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย  ซื่อสัตย์

สุจริต  มีความเป็นพลเมืองท่ีดี   ท่ีมีจิตสาธารณะ  จิตอาสา  และความเสียสละเพื่อส่วนรวม  และเสริมสร้าง



ให้สังคมมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์  แนว

ทางการความสำเร็จเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของโรงเรียนต่อไป 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม  ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี   
มีคุณธรรม จริยธรรม  
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1.การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต
และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1.การประกาศเจตนารมณ์/
กำหนดนโยบาย 
-การประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
-การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

1.ร้อยละความสำเร็จใน
การปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ 

500 

 2.การสร้างจิตสำนึก
ที่ตัวนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ตระหนักถึง
ปัญหาและผล 
กระทบของการ
ทุจริต  ให้ดำรงตน
อย่างมีศักด์ิศรีและ 
มีเกียรติ 

2.ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
-พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ) 

2.ร้อยละของจำนวน
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้และ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ 
ไม่ยอมรับการทุจริต 

 

 3.การปรับฐาน
ความคิดของ 
นักเรียนและ
บุคลากรให้ สามารถ
แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน
และ ประโยชน์
ส่วนรวม ในการ
ดำเนินงาน 

3.จัดการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ส่วน
ตนและ ส่วนรวม  รวมถึง
ประโยชน์ทับซ้อน  ให้แก่
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน โดยบรรจุ เป็น
วาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน 
4.จัดทำเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ส่วนรวม 

3.ร้อยละของจำนวน
นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายมีความ
ตระหนักและปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ส่วนรวม  รวมถึง
ประโยชน์ทับซ้อน 

 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับผลประโยชน์ส่วน
ตนและ ส่วนรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
6.ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในโรงเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
7.ครูที่ปรึกษาสอดแทรก
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมในช่วงชั่วโมง 
Home room 

 - 

 4.เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

8.จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน  ผู้ปกครอง
เครือข่ายเพ่ือชี้แจงการ
ดำเนินงานเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต   
9.ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน  

4.ร้อยละของผู้ปกครอง  
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

 

 5.ประยุกต์หลัก 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และคุณธรรม 
อัตลักษณ์ 
ของโรงเรียนเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

10.จัดประชุมทบทวน
เก่ียวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณธรรมอัตลักษณ ์
ของโรงเรียน โดยบรรจุเป็น
วาระการประชุม 
ประจำเดือนของโรงเรียน  
 

5.รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยประยุกตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  และคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
มาเปนเครื่องมือในการ 

ตานทุจริต 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  11.เผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
12.ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน โดย 
บรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน 

  

 6.นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษาม ี
แนวปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
ร่วมกัน 

ประชุมบุคลากรของ
โรงเรียน เพ่ือได้ข้อสรุปแนว
ปฏิบัติการ ต่อต้านการ
ทุจริต โดยบรรจุเป็นวาระ
การประชุมประจำเดือน 
ของโรงเรียน 

6.ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำแนว
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  เสริมสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2  มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการสร้าง

จิตสำนึก  และค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ของตนด้วยความซื่อสัตย์  การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์เพื่อ

นำไปกำหนดมาตรการป้องกันการ ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างให้บุคลากรของ โรงเรียนมีจิตสาธารณะ 

และโรงเรียนมีองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตสำนึก  
และค่านิยมต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน
ด้วยความซื่อสัตย์ 

1.เสริมสร้าง 
จิตสำนึก ค่านิยมและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์ 

1.ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันใน
การยกย่องเชิดชูการปฏิบัติ
หน้าท่ี ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยมอบรางวัลและ
ประกาศเกียรติ คุณแก่
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี  
2.ให้ความรู้แก่นักเรียน  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยบรรจุเป็น
วาระการ ประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน  
3.รณรงค์การสร้างจิตสำนึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลแก่บุคลากร 
ของโรงเรียน 

1.ร้อยละของจำนวน
นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการที่
ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติด้านการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

- 

 2.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ  
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

1.จัดการประชุมครู  และ
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนัก ถึงความสำคัญถึง
บทลงโทษการทุจริต โดย
บรรจุเป็นวาระ การประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน  

2.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไม่ถูกลงโทษ
ด้านการทุจริต 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด 
ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต โดย 
บรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน  
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด 
ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

  

 3.ปลูกฝังจิตสำนึก
การต่อต้านการทุจริต
เน้นการ ปรับเปลี่ยน
ความคิดใน การรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ 

1.จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
และส่งเสริมค่านิยมจิต
สาธารณะ แก่บุคลากรเน้น
การปรับเปลี่ยนความคิดใน
การรักษา ผลประโยชน์
สาธารณะ โดยบรรจุเป็น
วาระการประชุม 
ประจำเดือนของโรงเรียน 
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรณีตัวอย่างการรักษา
ผลประโยชน์ สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน  

3.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมคีวามตะ
หนักรู้และได้รับการ
เสริมสร้างและส่งเสริม
ค่านิยมจิตสาธารณะ 

 

 4.รวบรวมองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

1.รวบรวมองค์ความรู ้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

4.ร้อยละความสำเร็จ
ในการรวบรวมองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก  

 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการด้านการ

ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริต

เกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย  กลไกทางการบริหาร  และกลไกอื่น ๆ  

ตลอดจนเสร้างสร้างการปฏิบัติงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย  เพ่ือ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์การ 
คอร์รัปชัน(CPI)   
ของประเทศสูงข้ึน 

1.พัฒนาและยกระดับ
การทำงานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
-การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของโรงเรียน 
(ITA) 
-การประชุมเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการตอบแบบ
สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประจำปี  2565 
-การประชุมชี้แจงครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 

1.ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
โรงเรียน (ITA) 

2,000 

 2.ขับเคลื่อน นโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ 

2.การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียน  ประจำปี 
2565 

2.โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 
2565 

 

 

 

 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการ
กระบวนการทำงาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

3.สร้างการรับรู้
เก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีและการ
ดำเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

3.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง
ได้ง่าย  น่าสนใจและกระตุ้น
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการ
ทุจริต 
-สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
-โปสเตอร์ “โรงเรียน Zero 
Corruption” 
-ป้ายการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 

3.จำนวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือสร้างการรับรู ้

 

 4.พัฒนารูปแบบ  
วิธีการเน้ือหาสาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม  สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการเป้าหมาย
ทุกระดับ 

4.การจัดทำและดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ประชา 
สัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน 
ได้เสีย 
-นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา 
เมื่อสิ้นภาคเรียน 
-ผู้บังคับบัญชา/เพ่ือน
ร่วมงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน
ภาพรวมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงาน 

4.ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหาร
จัดการการสื่อสาร 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ   

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน 

   การทุจริต  

 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีเป้าหมายมุ่งเน้นการบูรณาการการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

และระหว่างหน่วยงาน  เพื่อป้องกันการทุจริต 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

บุคลากรของโรงเรียน 
ทบทวนและปรับปรุง 
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของ ตน
เพ่ือความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต  
และหน่วยงาน
ภายนอกมีความเข้าใจ
ในการดำเนินงานของ
โรงเรียน 

1. สนับสนุน
หน่วยงาน ภายใน
โรงเรียนปรับปรุง 
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

1.บุคลากรของโรงเรียนทบทวน
และปรับปรุงข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานของตนเพ่ือความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต 

1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีทบทวนและ
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

 

 2.หน่วยงาน  คู่ค้า  
ผู้มีส่วนได้เสีย   
ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนเข้าใจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
การดำเนินการต่าง ๆ  
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน  คู่
ค้า ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน
ให้เข้าใจหลักเกณฑ์และ วิธีการ
การดำเนินการของโรงเรียน 

2.ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมของ
หน่วยงาน  คู่ค้า   
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 

ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.การประกาศ
เจตนารมณ์/กำหนด
นโยบาย 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ 

การประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริตและ
กำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

500          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทศันคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

การสร้างจิตสำนึกที่ตัว
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ตระหนักถึงปัญหา
และผลกระทบของการ
ทุจริต  ให้ดำรงตนอย่าง
มีศักด์ิศรีและมีเกียรติ 

-          ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

จัดการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ส่วน
ตนและ ส่วนรวม  รวมถึง
ประโยชน์ทับซ้อน  ให้แก่
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน 

ร้อยละของจำนวนนักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายมีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัวส่วนรวม  รวมถึง
ประโยชน์ทับซ้อน 

การปรับฐานความคิด
ของ นักเรียนและ
บุคลากรให้ สามารถ
แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน
และ ประโยชน์ส่วนรวม 
ในการดำเนินงาน 

-          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

จัดทำเอกสารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ส่วนรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

ร้อยละของจำนวนนักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายมีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัวส่วนรวม  รวมถึง
ประโยชน์ทับซ้อน 

การปรับฐานความคิด
ของ นักเรียนและ
บุคลากรให้ สามารถ
แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน
และ ประโยชน์ส่วนรวม 
ในการดำเนินงาน 

-          ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในโรงเรียน 

ร้อยละของจำนวนนักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายมีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
แนวทางเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัวส่วนรวม  รวมถึง
ประโยชน์ทับซ้อน 

การปรับฐานความคิด
ของ นักเรียนและ
บุคลากรให้ สามารถ
แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน
และ ประโยชน์ส่วนรวม 
ในการดำเนินงาน 

-          ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

 



 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน  ผู้ปกครอง
เครือข่ายเพ่ือชี้แจงการ
ดำเนินงานเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต   

ร้อยละของผู้ปกครอง  ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

เสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและ 
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

-          ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

จัดประชุมทบทวนเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
และหาข้อสรุปร่วมกันที่จะ 
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เพียงและคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

รอยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยประยุกต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
มาเปนเครื่องมือในการ 

ตานทุจริต 

ประยุกต์หลักปรัขญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณธรรมอัตลักษณ ์
ของโรงเรียนเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

-          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันใน
การยกย่องเชิดชูการปฏิบัติ
หน้าท่ี ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละของจำนวนนักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการที่
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้าน
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

เสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยมและปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์ 

-          ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

จัดการประชุมครู  และ
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนัก ถึงความสำคัญถึง
บทลงโทษการทุจริต 

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีไม่ถูกลงโทษ
ด้านการทุจริต 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ  
ในการป้องกันการทุจริต 

-          ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกำหนด ประกาศและ
คำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต 

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีไม่ถูกลงโทษ
ด้านการทุจริต 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ  
ในการป้องกันการทุจริต 

-          ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
และส่งเสริมค่านิยมจิต
สาธารณะ แก่บุคลากรเน้น
การปรับเปลี่ยนความคิดใน
การรักษา ผลประโยชน์
สาธารณะ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรณีตัวอย่าง
การรักษาผลประโยชน์ 
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน  

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมคีวามตะหนักรู้
และได้รับการเสริมสร้างและ
ส่งเสริมค่านิยมจิตสาธารณะ 

ปลูกฝังจิตสำนึกการ
ต่อต้านการทุจริตเน้น
การ ปรับเปลี่ยน
ความคิดใน การรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ 

-          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

รวบรวมองค์ความรู ้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละความสำเร็จในการ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

-          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
-การเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของโรงเรียน 
(ITA) 
-การประชุมเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการตอบแบบ
สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประจำปี  2565 
-การประชุมชี้แจงครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของโรงเรียน (ITA) 

โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย  เพ่ือผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์การ 
คอร์รัปชัน(CPI)   
ของประเทศสูงข้ึน 

2,000          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

 

 

 

 



 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้
ง่าย  น่าสนใจและกระตุ้น
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้านการ
ทุจริต 
-สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 
-โปสเตอร์ “โรงเรียน Zero 
Corruption” 
-ป้ายการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 

จำนวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้าง
การรับรู ้

สร้างการรับรู้เก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีและการ
ดำเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

-          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

บุคลากรของโรงเรียน
ทบทวนและปรับปรุง
ข้ันตอนการ ปฏิบัติงานของ
ตนเพ่ือความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมของหน่วยงาน  คู่ค้า   
ผู้มีส่วนได้เสีย 

บุคลากรของโรงเรียน 
ทบทวนและปรับปรุง 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของ ตนเพ่ือความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และป้องกันการทุจริต  
และหน่วยงานภายนอก
มีความเข้าใจในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 

-          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน  
คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียของ
โรงเรียนให้เข้าใจหลักเกณฑ์
และ วิธีการการดำเนินการ
ของโรงเรียน 

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีทบทวนและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  คู่ค้า ผู้มี 
ส่วนได้เสีย  ท่ีเก่ียวข้อง
กับโรงเรียนเข้าใจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
การดำเนินการต่าง ๆ  
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

-          ฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

 

 

 

 


