
ยุทธศาสตร์ที ่๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มุง่ส่งเสรมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แกส่ถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติวิสยัทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ 

ปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกใน 
การแก้ไข ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ระยะเวลา การกำกับติดตาม 
ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ

แล้ว 
1.การประกาศเจตนารมณ์ก าหนด
นโยบาย 

- การประกาศเจตจ านง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
- การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงาน 
-การออก/ติดตามแนวทางการ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการให ้และรับ
ของขวัญเพื่อให้ บุคลากรถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบาย 
กระทรวงในการส่งเสริมการ
ต่อต้านการ ทุจริต 
 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

- ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

1 ตุลาคม ๒๕๖4 -
30 กันยายน ๒๕๖5 

   

 
 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ระยะเวลา การกำกับติดตาม 
ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ

แล้ว 
๒. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและ 
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ 
ทุจริต 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับ
นักเรียน 

รอ้ยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ 
บริหาร ครบูุคลากร
นักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มี ความตะหนักรู้และได้รับ
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติ และค่านิยม ที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 

ผู้บริหาร คร ูบุคลากร
นักเรียนทุกคนเป็น
ตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีใน 
การปฏิบัติงานโรงเรียน
บ้านป่าหม้อหนองคู 

1 ตุลาคม ๒๕๖4 - 
๓๐ กันยายน  
๒๕๖5 

   

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้ 
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ 
กระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้กับ ข้าราชการ 

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
บุคลากร ที่ เข้าร่วมการ
ประชุมมี ความตระหนัก
และ ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกคนที่มี 
จิตส านึกและพฤติกรรม
ทีส่ามารถแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ประพฤติ 
ตนเป็นผลเมืองดีมี 
คุณธรรม จริยธรรมสู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 

1 ตุลาคม ๒๕๖4 - 
๓๐ กันยายน  
๒๕๖5 

   

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานสถานศึกษากับ 
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน 
 
เป้าประสงค์ : ๑.ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 กลยุทธ์: ๑.วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
           

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ระยะเวลา การกำกับติดตาม 
ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ

แล้ว 
1.แผนตรวจสอบภายในประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพนักงาน
และลูกจ้างในโรงเรียน 
บ้านป่าหม้อหนองคูทุกคน 
ปลอดการทุจริต 

ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน 

1 ตุลาคม ๒๕๖4 - 
๓๐ กันยายน  
๒๕๖5 

   

                             



ยุทธศาสตร์ที่ 5: ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและ 
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พันสมัย ใน
การพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการ
อย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักกระท าการทุจริตและคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 
เป้าประสงค์ : ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
กลยุทธ์ : ๑.ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ระยะเวลา การกำกับติดตาม 
ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ

แล้ว 
1.โครงการพัฒนาระบบการรับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตให้ มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร ครูบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนอง
คู เข้าใจระบบและช่องทาง 
ร้องเรียนสามารถรับเรื่อง
ร้องเรียนและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและ 
รวดเร็ว 

ส่งเสริมพัฒนาระบบ 
การรอบเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้ มี
ประสิทธิภาพ 

1 ตุลาคม ๒๕๖4 - 
๓๐ กันยายน  
๒๕๖5 

   

                                      
 
 



สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ การกำกับติดตาม 

ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่างดำเนนิการ ดำเนินการแล้ว 

1. เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
✓ 

3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   
✓ 

5. ปฏิบัติกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต   
✓ 

 
 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

- 
 


