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ค าน า  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผน  แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณใน ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) 
สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้าง กลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์ สถานการณ์ทุจริต ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2แนว
ทางการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของ
การจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ  

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันจะ ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลด
น้อยลง  

 

 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
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สารบัญ 

                                                                                                                             หน้า 
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ผลการด าเนินงาน 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข 



4 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมา 
 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค ส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การ ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดน
ข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทาง ลบในวงกว้าง 

ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาท
และภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ การพัฒนา อัน
สะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัด อยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จาก
จ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัป ชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับ และหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่
เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัต การทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ ปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปร าม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance 
& Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค 
ส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อม ทั้งก าหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อย
ละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และ มีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึก
ก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่ สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการ ทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมี กระบวนการท างานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่า ทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่
ไม่ ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง สังคมเพ่ือต้านทุจริต 
พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาค ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมี
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย ด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี ความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 

6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็น
การพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี แรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วย
การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย 

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียน
โคกงามวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

ข้อมูลของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกงาม  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  40270 พ้ืนที่ทั้งหมด  30 ไร่  โทรศัพท์  097-
952-9898  
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อ านาจหน้าที่ 

บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน คณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4. จัดการเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 

6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณา ความดีความชอบ
การพัฒนาและการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแลบ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของ
โรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก หน่วยงานภายนอก
รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
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โครงสร้างการบริหาร 
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1.  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบส ารวจ Evidence-Based) 

2.  แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบส ารวจ Internal) 

3.  แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบส ารวจ External) 

 

ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด˚าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้คะแนนผลการประเมิน 83.05 อยู่ในระดับ B 
ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการปฏิบัติ 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)  

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

1. ร้อยละของนักเรียนใน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ที่มีพฤติกรรมยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

3. รอ้ยละของหน่วยงานในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

(บาท) 

1. ครูและบุคลากรทุก 
ระดับมจีติส านึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น 
พลเมอืงดี มีคุณธรรม 
จรยิธรรม สู่การเป็น 
บุคคลต้นแบบ 

1) การประกาศ 
เจตนารมณ์บริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 
และก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด่า 
เนินงาน 

1) การประกาศเจตนารมณ์/ 
ก าหนดนโยบาย 
 
- การประกาศเจตจ านงการ 
บริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจรติ 
 
- การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปรง่ใสใน 
การด าเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทาง
การ ปฏิบัติเกีย่วกับการให้
และรบั ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากร ถือ 

รอ้ยละของความ ส าเรจ็ใน 
การปฏิบัติงานตามแนวทาง 
ปฏิบัติ 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวง ในการส่งเสริมการ

ต่อต้านการทุจริต 

2) สร้างจิตส านึกที่ตัว

บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง

ปัญหาและผลกระทบ 

ของการทุจริต ให้ด ารง

ตนอย่างมีศักด์ิศรีและมี

เกียรติภูมิ 

1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก

และค่านิยมการต่อต้านและไม่

ทนต่อการทุจริต 

 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

ตระหนักรู้ และได้รับ 

การปลูกฝังให้มีทัศนคติและ

ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

- 

3) ปรับฐานความคิด

บุคลากรใหส้ามารถ 

แยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์

ส่วนรวมในการ 

ด าเนินงาน 

1) ปรับฐานความคิดบุคลากร

ให้สามารถแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา"

การกระท่าที่ถือเป็นเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร

เป้าหมายมีความตระหนัก 

และปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป

ตามแนวทางเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 

4) ส่งเสริมการสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี 

เพ่ือสาธารณะแบ่งปัน ลด

ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก

พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต

สาธารณะ 

ร้อยละของจ านวน 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้เก่ียวกับคุณธรรมและ

จริยธรรมและสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้

 



12 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

2. สถานศึกษา 

มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย หรือสูงกว่า

เป้าหมาย เพ่ือผลักดัน

ให้ดัชนีภาพลักษณ์

คอร์รัปชัน 

(CPI) ของประเทศ

ไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

1) พัฒนาและยกระดับ

การท างาน 

ให้สอดคล้องกับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ

ประเมินด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

- การเข้ารับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

(ITA) 

- การประชุมเตรียมความ

พร้อมการเปิดเผยข้อมูล 

(Open Data) 

ประจ าปี 2564 

- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ

ตามแนวทางการ 

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสฯ 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสของ 

สถานศึกษา  (ITA) 

 

2) ขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตร์ด้านการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และประพฤติ

มิชอบ 

สู่การปฏิบัติ 

2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตของ

สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ประจ าปี 

2564 

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

ในองค์กรและ

สาธารณชนให้เกิด

ความเชื่อมั่นใน

กระบวนการท่างาน 

ด้านการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างการรับรู้เก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ี และการ

ด าเนินงาน ในด้าน 

การส่งเสริมจริยธรรม 

และต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 

“โครงการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีใน

โรงเรียน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการมคีุณสมบัติที่พึง

ประสงค์ในการมีความรู้ 

ความเข้าใจ ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาของข้าราชการที่ดี น า

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานให้บรรลุผล

สัมฤทธ์ิ 

 

 

2) พัฒนารูปแบบ 

วิธีการ เน้ือหา สาระ 

และช่องทางให้

เหมาะสม สอดคล้องกับ

ความต้องการของ 

กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

1) การจัดท าและด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ 

ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วน

ร่วมของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้เสีย 

ร้อยละของความ 

พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ต่อระบบบริหารจัดการ 

งานสื่อสารเพ่ือต่อต้าน 

การทุจริต (ช่องทาง/ 

การน าเสนอข้อมูล) 

- 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1. กิจกรรมประชุม เสวนา

ทบทวนถอดบทเรียนการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษา ประจ าปี 

งบประมาณ 2563  

ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมคีวามตระหนักรู้มี

ทัศนคติและมีค่านิยมร่วมต้าน

ทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 

บุคลากรทุกคนมีความ

ตระหนักรู้มีทัศนคติและมี

ค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี

จิตส านึกสาธารณะ 

 

           

2.กิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้าง

จิตส านึกสาธารณะ 

1.ร้อยละของบุคลากรของโรง

ร ียนได้รับการส่งเสริมค่านิยม

ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ประพฤติมิชอบ 

2. ร้อยละของบุคลากรใน

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีส่วน

ร่วมในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตประพฤติมิชอบ

1. บุคลากรทุกคนได้รับการ

ส่งเสริมค่านิยมความเข้าใจ

ด้านการป้องกันและประพฤติ

มิชอบ 

2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

ในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตประพฤติมิชอบ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
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แยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม มีจิตส านึกสาธารณะ 

ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม มีจิตส านึก

สาธารณะ 

3.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 

“โครงการส่งเสริมคุณธรรม  

จ ริ ย ธ ร ร ม  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า นขอ ง บุ ค ล ากร 

เจ้าหน้าท่ีในโรงเรียน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

ของข้าราชการที่ดี น าหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้

ในการปฏิบั ติงานให้บรรลุผล

สัมฤทธ์ิ 

บุคลากรร้อยละ 90 มี

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการ

มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น

ในคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาของข้าราชการที่ดี น า

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานให้บรรลุผล

สัมฤทธ์ิ 

           

5. กิจกรรมการประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา 
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 

ของสถานศึกษา (ITA) 2564 
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 

ITA ของสถานศึกษา ( ITA) 

ปีงบประมาณ 2564 ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 85  
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ส่วนท่ี 3 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ผลงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด 

ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

-  

 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   

 - กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 

  

 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

  

 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตส านึกสาธารณะ 

  

 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต   

 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีในโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
 ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

  

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสฯ 

  

 - การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   

 - กิจกรรมการประเมิน ITA ของสถานศึกษา   

รวมทั้งสิ้น   

 
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

                                                (นายไพโรจน์    ยิ่งยืน)                                     (นายบรรจง   ราชสีห์) 
                                              ต าแหน่งครูช านากการ             ต าแหน่งครูช านากการพิเศษ 
 
 

 

ผู้อนุมัตแิผนปฏิบัติการ 
(นายบุกฤทธิ์   สินอยู่) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 5  กันยายน  2564  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
โคกงามวิทยาคารร่วมกับคณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร มอบ มอบเงิน
เยียวยาสถาณการณ์โควิด19 และเงินค่าอาหารกลางวัน 



วันที่ 5  กันยายน  2564  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
โคกงามวิทยาคารร่วมกับคณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร มอบเงินเยียวยา 
สถาณการณ์โควิด19 และเงินค่าอาหารกลางวัน 



วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารและครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ทีว่ัดศรีพนมมาศ บ้านโคกงาม



วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารและครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ทีว่ัดศรีพนมมาศ บ้านโคกงาม



วันที่ 27 ตุลาคม 2564  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคก
งามวิทยาคารร่วมกับคณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร มอบทุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 2/64



วันที่ 27 ตุลาคม 2564  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคก
งามวิทยาคารร่วมกับคณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารเข้ารับการนิเทศน์การ
เตรียมความพร้อม การประเมินตนเองของสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ โดย
ท่านศน.ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ท่านศน.กรรณิการ์ ปานนี้



นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร และคณะครู
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารร่วมบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ต้องกักตัว ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกงาม



นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร และคณะครู
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารร่วมบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ต้องกักตัว ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกงาม



วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลโคกงามและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาและหาแนวทางผ่านระบบการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Thai stop COVID) 44 ข้อของกรมอนามัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2564



วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลโคกงามและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาและหาแนวทางผ่านระบบการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Thai stop COVID) 44 ข้อของกรมอนามัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2564



วันที่6 ตุลาคม 2564  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
โคกงามวิทยาคารร่วมกับคณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ด าเนินการมอบ
ทุนเสมอภาคยากจนพิเศษและมอบเงินอาหารกลางวันประถม



วันที่6 ตุลาคม 2564  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
โคกงามวิทยาคารร่วมกับคณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ด าเนินการมอบ
ทุนเสมอภาคยากจนพิเศษและมอบเงินอาหารกลางวันประถม


