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แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตของ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเป็นมา 

       การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็ น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต 
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มาก และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
     รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรากฏในด้านการส่งเสริม  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้ เวลานาน  ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชน
มีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบ
และกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนา
กฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ ข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้งพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี จรรยาบรรณและต่ อเนื่อง โดย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วต่อเนื่องและ
บทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งสองฉบับที่
ผ่านมาสู ่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและ    
ปราบปรามการทุจริตที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์ 
การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน 



ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม 
เพื ่อให้ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั ้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่ การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ฯ ให้รัฐสภาและ สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการ ต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า สากล 
      โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชน ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีระบบการทำงาน 
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
    โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5)  
 
วิสัยทัศน์  
      ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
 
พันธกิจ  
        สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล  



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
         ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
สูงกว่าร้อยละ ๕๐  
 
วัตถุประสงค์หลัก  
        ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
        ๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
        ๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ   
            ตามหลักธรรมาภิบาล  
       ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ 
           ร่วมมือจากประชาชน 
       ๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 
           ในระดับที่สูงขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์หลัก  
            ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
    เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ  
การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่มัธยมศึกษา เพ่ือสร้าง 
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็นการดำเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่มัธยม 
ศึกษาให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน  
การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม 
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
๑.๒ การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  



และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่มัธยมศึกษา 
เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี  
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สำหรับทุก 
ช่วงวัยตั้งแตม่ัธยมศึกษา 
๒.๓ พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ  
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ 
ส่ือมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน 
การขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน 
ต่อต้านการทุจริต  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน  
การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน 
การสอนในทุกระดับ  
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน 
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ 
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย  
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social  
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
       จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ 
เจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอัน



แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
สนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทาง
การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 
         ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมือง
แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 

๑.๑ กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทาง 
การเมือง  
๑.๒ กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดง 
เจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

๒. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับ 
ติดตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐ  
๒.๒ การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
นักการเมืองและ เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
คุณธรรมของนักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์
และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการตอ่ต้าน
การทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการ ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการกำหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติ 
เจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  
๓.๓ การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับ 
ประชาชน 
 



๔. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ 
จัดสรรงบประมาณ ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
๔.๒ จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรร 
งบประมาณด้านการป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๕. ส่งเสริมการจัดตั ้งกองทุน ต่อต้านการ
ทุจริตสำหรับ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการ 
ทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและ
ควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ
สาธารณะ 

๖.๑ กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางใน 
การดำเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณต่อ 
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
๖.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการใน 
การป้องกันการทุจริต ในแต่ละโครงการที่พรรค 
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
      การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง 
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
กำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลตั ้งแต ่เร ิ ่มข ั ้นก่อต ัวนโยบาย (Policy Formation) ขั ้นการกำหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) ข ั ้นต ัดส ินใจนโยบาย (Policy Decision) ข ั ้นการนำนโยบายไปปฏ ิบ ัต ิ  (Policy 
Implementation) ขั ้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ ขั ้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback)  
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค 
การเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัว 
นโยบาย  
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 
นโยบาย  
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้นำความเส่ียงของนโยบาย  
Policy Risk Indicator (PRI)  
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ 
ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ 
พิจารณาร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  
๑.๙ การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ 
ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง 
นโยบาย  
๑.๑๐ การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน 
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจ 
ของฝ่ายบริหาร  
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส 
ในการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชงินโยบาย (Policy Cycle 
Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงาน 
 
 
 



๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงาน
และตรวจสอบ ธรรมาภ ิบาลในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ 
เอกชน ส่ือมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน 
ร่วมในการตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ 
ตรวจสอบการทุจริต เชิงนโยบายขององค์กปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่าง 
โปร่งใส และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
     ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่ 
เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการ
ทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการเข้ามา มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การป้องกัน การทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ ยับยั้งการ
ทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำ 
ข้อเสนอแนะไปสู่ การปฏิบัต ิ 



 
 

๓.  พ ัฒนานว ั ตกรรมและ เทค โน โลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระบบบริหารงาน สาธารณะ เพื ่อลดขั ้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชน
ให้ความสนใจ) 

๔. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร สาธารณะเชิง 
สร้างสรรค์เพ่ือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะ
เพ่ือปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 
๔.๒ กำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด 
(Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ บูรณาการระบบ
การประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเน ินงานของหน ่วยงาน เพื่ อ
เชื่อมโยงกับแนวทางการ ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน ดำเนินการตาม
หลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร
ภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู ้เชิง
สร้างสรรค์ของ บุคลากรด้านการป้องกัน การ
ทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตาม มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
สำหรับการป้องกัน การทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม การ
ดำเนินการตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(United Nations  

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้รองรับ การป้องกันการทุจริต 



Convention against Corruption: 
UNCAC) 

๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ การทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
         ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น  
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ 
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  
การตัดสินคดีและลงโทษผู ้กระทำผิด ( Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พัฒนากลไก การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริต
เป็นไป อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และ
ผู้กระทำการทุจริต จะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำ
การทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑.ปรับปรุงระบบรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ 
หน่วยงานต่อต้าน การทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว  
เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ 
การรับเรื่องร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหว
และความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื ่อนไหว
และการตรวจสอบ ความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สินคืนจากการ
ทุจริต 
๒.๒ การกำหนดกลุ ่มเป ้าหมายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
 



๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไก
พิเศษในการ ปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้
มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปราม 
การทุจริต 
๓.๓ การพ ัฒนากลไกพ ิ เศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ 
หน่วยงานภาครัฐ ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายใน
การปราบปรามการ ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้อง กับ สนธิสัญญา  
และมาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อ 
สนับสนุนให้หน่วยงาน ในกระบวนการปราบปรามการ 
ทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 
กับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา  
เพ่ือให้ความเห็น ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข 
กฎหมายและกระบวนการปราบปราม การทุจริตให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
๔.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละ 
พื้นที่ของประเทศ 
๔.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการ 
บังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน 
ความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
รัฐ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการ
ปราบปรามการทุจริต 

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปราม
การทุจริตระหว่าง หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
๕.๒ จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการ 
ทุจริต 
๕.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือ 
สาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ 
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ ข่าวกรองประกอบการ 
ปราบปรามการทุจริต 



๖. การเพิ ่มประสิทธิภาพในการ คุ ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness)  
และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือ 
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแส 
ในอนาคต 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้เชิง 
สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ  
รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ปราบปรามการทุจริต (Non-training)  
๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มี 
ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ 
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระทำความผิด ให้
สาธารณชนรับทราบและ ตระหนักถึงโทษ
ของการกระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 
ช่องทาง ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ 
รับรู้ของสาธารณชน อย่างกว้างขวาง 

๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินคดี
ทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
       เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ 
ยกระดับค่า ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง
การทำงาน รวมไปถึงการ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชนและต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์  แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตาม การยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ 
สำรวจตาม แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัด 
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการ 
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือ 
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ ประเทศ 
๒.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร ์

 
การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
       แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบ ัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการดังนี้  
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย 
กำหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ

การจัดทำแผนปฏิบัติการฯประจำ ปี 
๒๕๖๕ ทบทวน/วิเคราะห์ความเส่ียง
ต่างๆ 
 
 
 

            



2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 
๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนให้ความเห็นชอบ และ 
จัดส่งแผนปฏิบัติการฯให้ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             

5 เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเพื่อ
ขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
รับทราบต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป  
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มี
ความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคล ากร
ทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้  
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็น 
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
โครงการปีการศึกษา 2565 
โครงการท่ี 10  โรงเรียนสุจริต 

แผนงาน งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นาง…….. 

สอดคล้องกับมาตรฐาน มฐ.ที่ ๒ ข้อที่ ๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
มฐ.ที่ ๒ ข้อที่ ๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มฐ.ที่ ๒ ข้อที่ ๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มฐ.ที่ ๒ ข้อที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
มฐ.ที่ ๒ ข้อที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรยีน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น สพฐ. จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจ  

 และใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงิน 
 งบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษา และสถานศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล  
        การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อรองรับการกระจายอำนาจตามโครงสร้าง
บริหาร ๕ ฝ่าย การดำเนินงานตามแผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การ
จัดการศึกษาเป็นไป ตามเจตนารมณ์ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองต่อนโยบายการจัด
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และนโยบายของโรงเรียน ให้กลุ่มงาน
งบประมาณเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนที่ช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนให้ งาน/โครงการ/ กิจกรรม
การต่างๆของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว ส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน ค รู 
ผู้บริหาร เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์
ถูกต้องตามระเบียบราชการ โปร่งใส และตรวจสอบได้ กลุ่มบริหารงบประมาณจึงได้จัดทำโครงการ
โรงเรียนสุจริตขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตาม 
ระเบียบของทางราชการ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 2.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการของการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



3. เป้าหมาย  
       3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                   ๓.1.๑ การบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่างน้อยร้อยละ 90  
                    ๓.๑.2 การบริหารจัดการของการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
        3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    ๓.๒.๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                    ๓.๒.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการของการจัดซื ้อจัดจ้างที ่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. กิจกรรมดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินโครงการของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ใช้
หลักการดำเนินงานระบบคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
ข้ันการวางแผน (Plan) 
1. เสนอโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื ่อวางแผนเพื ่อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

 
 
 
 

เมษายน 2565 

นาง………. 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการตามปฏิทินโครงการที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงบประมาณและพัสดุ 
1.1 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
1.2 พัฒนาระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
1.3 พัฒนางานการบริหารการเงินและบัญชี 
 1.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้าง 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรฝ่ายงบประมาณและพัสดุ 
 3.1 ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะทางการเงินและพัสดุ 
ข้ันตรวจสอบ (Check) 
1. นิเทศติดตามการทำงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานให้ 
คำแนะนำในการดำเนินงานทั ้งด ้านปร ิมาณคุณภาพ 
ประเมินความพึงพอใจ 
ของผลที่ได้จากการปฏิบัติ 

 
พฤษภาคม - 

สิงหาคม2565 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 

ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 

นาง………. 



ข้ันสรุปผลและประเมินผล (Act) 
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
โครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2566 นาง………. 

 
5. การประเมินผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการ 
ประเมนิ 

ด้านปริมาณ 
1) การพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและ
พัสดุมีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ ร้อยละ 90 
2) การพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและ
พัสดุมีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ ร้อยละ 90 
3) สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได ้

- สังเกต 
- แบบสำรวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานโครงการ 

ด้านคุณภาพ 
1) การพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและ
พัสดุมีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ  
2) สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 

- สังเกต 
- แบบสำรวจ 

  - สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท 
ท่ี รายการใช้จ่าย

งบประมาณ
ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอ่ืนๆท่ีได้รับการสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 
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ทน
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) 
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ย 

ค่า
วัส

ดุ 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

ค่า
ใช

้สอ
ย 

ค่า
วัส

ดุ 

๑ ก ิ จ ก ร ร ม ที่ ๑ 
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
งบประมาณและ
พัสด ุ

- - ๕,๐๐๐ - - - - - - นาง……….  

๒ กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาบุคลากร
ฝ่ายงบประมาณ
และพัสดุ 

- ๕,๐๐๐ - - - - - - - - 

 - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - - - - - 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.1 การบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ  
ของทางราชการ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๗.2 การบริหารจัดการของการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                         (นาง) 
       ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

 ลงชื่อ……………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางภัคจิรา สารทอง) 

             หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
 

 ลงชื่อ……………………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสงกรานต์ บุญมี) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



 


