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ค าน า 

 

รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจริตประจ าปี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564 ด าเนินการภายใตโ้ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2564-2564) และเป็นไป ตามแนวทางการจดัท างบประมาณในลกัษณะ

บูรณาการเชิง 1 ภายใตแ้นวทางหลกั 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝัง

ความซ่ือสัตยสุ์จริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปราบปรามการทุจริต รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี โรงเรียนดงเจน

วิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ ส่วนท่ี 1 บทน า  เสนอ 

ความเป็นมา  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการ

ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส  การด าเนินงานของโรงเรียน ( ITA) ส่วนท่ี 2 การ

ด าเนินงานตามแผนป้องกนัและ ปราบปราม การทุจริต ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันา  

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีให้ความร่วมมือในการจดัท ารายงาน

ผลการด าเนินการป้องกัน การทุจริตประจ าปี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 จนส าเร็จเพื่อเป็นกรอบทิศทางใน ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคญั อนัจะส่งผลให ้การทุจริตในการปฏิบติัราชการ

ในโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลดนอ้ยลง   

 

 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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บทน า 

ความเป็นมา ปัญหาการทุจริตคอรัปชันในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สังคม ระบบการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานภาครัฐจะได้ก าหนด

นโยบายหรือ มาตรการต่าง ๆ ในการหยดุย ั้งการทุจริต แต่ปัญหาดงักล่าวก็ยงัด ารงอยู ่ท  าให้ประเทศไทยมี
ภาพลกัษณ์การ ทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ ซ่ึงในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องคก์ร

เพือ่ความโปร่งใส นานาชาติ (TransparencyInternational : TI) มีความเห็นวา่จ าเป็นตอ้งด าเนินการเป็นกรณี

พเิศษ กล่าวคือ ตอ้งมีการออกแบบมาตรการแกไ้ขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ ปัญหาอยา่งรอบดา้น ทั้งในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุการทุจริต ลกัษณะของความเส่ียงหรือ

ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงตอ้งพิจารณาปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกบัองคก์ร หรือโครงสร้างสถาบนัของชาติที่มีอ  านาจหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตที่อาจจะถูก กระทบจากการด าเนินมาตรการดงักล่าวดว้ยโดยผลการจดัอนัดบัดชันีช้ีวดัภาพลกัษณ์

คอรัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน อยูใ่นอนัดบั ที่ 96 จากการจดัอบัดบัทั้งหมด 180 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงส่งผลถึงภาพลกัษณ์และดชันี

ความเช่ือมัน่ ต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด

ประเมินผลการ ปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวดัที่ 7 ระดับ ความส าเร็จ ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จ ของการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพือ่ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาและการจดัการขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบของ

ครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอ้กล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้
ปฏิบติัหนา้ที่ราชการดว้ยความ รับผดิชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค  านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มี ธรรมาภิ บาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวขอ้งได้

ก าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและ น าเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวน
ขอ้เท็จจริง การแจง้ตกัเตือน ด าเนินคดี หรือ อ่ืน ๆ ตามระเบียบ ขอ้กฎหมายที่ก  าหนดไวใ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนดงเจนวทิยาคม ไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาตอ้งจดัท า
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อ สนับสนุน และสอดคลอ้งกับ

ยทุธศาสตร์วา่ดว้ยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  



ยทุธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

ยทุธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

ยทุธศาสตร์ที่ 4 พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   
สถานศึกษา   

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ (Intergrityand 

Transparency Assessment : ITA)  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดชันี ดงัน้ี   

1)   ดชันีความโปร่งใส 

2)   ดชันีความรับผดิ 

3)   ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน 

4)   ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร 

5)   ดชันีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ไดมี้การจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ใชเ้ป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภายใน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดจ้ดัท าแผนปฏิบตัิการในการวดัความส าเร็จของ

การด าเนินการ ตามแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยโรงเรียนดงเจนวทิยาคม ไดม้อบหมาย
ให้บุคลากรทุกฝ่าย ภายในโรงเรียนรับไปด าเนินการ และบัดน้ีการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของโรงเรียนมีการ
พฒันาขึ้นไปในทางที่ดีและมีการพฒันาการในทุก ๆ  ดา้นมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โรงเรียนมี

การพฒันาขึ้นไปในทางที่ดีและมีการ พฒันาการในทุก ๆ ดา้นมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ไดด้ าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามทุจริต ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 บดัน้ีการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ จึงขอรายงาน 

ผล การด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจยัสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ 
ส าหรับ กรอบแผนการด าเนินงาน ดงัน้ี   

ยทุธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล   

การด าเนินงานในยุทธศาสตร์น้ีมุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษา
บริหารงาน ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีทศันคติ วสิยัทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการ

ทุจริตและ ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค ์ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย 

เคารพ กฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา การพฒันา ตลอดจนเป็นการวางรากฐาน
ในการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ิ โครงการ/กิจกรรม 
เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให ้
โรงเรียนบริหารงานตามหลกั 
ธรรมมาภิบาล   

1. การประกาศเจตนารมณ์ 
บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัย ์
สุจริต และก าหนดนโยบาย 
คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การ ด าเนินงานในโรงเรียน 

1. การประกาศเจตนารมณ์ 
ก าหนดนโยบาย 
-  การประกาศเจตจ านง 
บริหารงาน ดว้ยความซ่ือสตัย ์
สุจริต 
-  การประกาศนโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 
-  การออกติดตามแนวทางการให ้
ของขวญัเพือ่ใหบุ้คลากรถือ
ปฏิบตัิ ตามนโยบาย ของรัฐบาล
ในการ ส่งเสริมการต่อตา้นการ
ทุจริต 

 2. สร้างจิตส านึกที่ดีใหบุ้คลากร 
ใน โรงเรียนทุกคน 

3. กิจกรรมการใหค้วามรู้เร่ือง 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นกบั
บุคลากร ทุกคน 
3.1 โครงการนอ้มน าตามหลกั 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
ของนกัเรียนในทุกระดบัชั้น   

 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

      1.1 การด าเนินงานโครงการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจดักิจกรรม ปลูกผกั

สวนครัว กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน กิจกรรมโคกหนองนาโดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึง
พอใจดี  

      1.2 มีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ใน กลุ่มสาระต่าง ๆ ตามสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามช่วงวยัต่าง ๆ  

      1.3 มีการน าครู และนกัเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ 

เรียนรู้และ น ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ไดเ้รียนรู้และปฏิบตัิงานตามหน้าที่ด้วยหลัก   
ธรรมาภิบาล 

       2.1 มีการส่งเสริมและฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลกัคุณธรรมที่จ  าเป็นในการท างาน
ร่วมกนั โดยมีการประชุมครู และการฝึกอบรมนักเรียนในเร่ืองคุณธรรมในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม  

โฮมรูม กิจกรรมแนะแนว  คาบเรียนคุณธรรม มีการคดัเลือกนกัเรียนรับเกียรติบตัรคุณธรรมประจ าเดือน 

       2.2 มีการใหบุ้คลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการฝึกอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการนิมนต ์
พระสงฆม์าแนะน าแนวทางการปฏิบติัและการฝึกนัง่สมาธิ ทั้งในกิจกรรมของครูและนกัเรียน นอกจากนั้นมี 

การส่งเสริมใหมี้การสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษา ในระดบัธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท 
และ ธรรมศึกษาเอก โดยนกัเรียนและครูสามารถสอบผา่นไดทุ้กคน   

       2.3 มีการควบคุม    ก ากบั   ดูแลการปฏิบตัิงานของนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ประพฤติ  

ปฏิบติัตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่มีการร้องเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย   

3. ก าหนดใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษาเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา ไดด้ าเนินการดงัน้ี โรงเรียนมีหลกัสูตรโรงเรียนสุจริตที่ใชใ้นโรงเรียนในทุกระดบัชั้น โดยมีการ

ส่ง บุคลากรในโรงเรียนไปเขา้รับการอบรม และน ามาถ่ายทอดกบับุคลากรในโรงเรียนเพื่อน ามาใชใ้นการ



จดัการ เรียนรู้ของนกัเรียน ตลอดจนมีการใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัการทุจริตในโรงเรียนโดยส่งเป็น

หนงัสือ ข่าวใหก้บัผูป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา   

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นสุจริต โดยได้ 

ด าเนินการดงัน้ี  

       4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบติัหน้าที่ราชการด้วยความ 

ซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยได้มีพิธีแสดงเจตจ านงค์ต่อตา้นทุจริตของคณะครู 

นกัเรียน แสดงพลงัในการต่อตา้นทุจริต ช้ีใหเ้ห็นถึงการเป็นขา้ราชการที่ดีและนกัเรียนที่ดี ท  าตามหนา้ที่ของ
ตนเอง อยา่งเคร่งครัด   

       4.2 รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้มีค่านิยม ยกยอ่งเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ตน ตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนไดมี้การจดักิจกรรม การอบรมค่ายธรรมะให้กบันกัเรียน
และคณะครูให้ทุกระดบัชั้น ตลอดจนในวนัพระมีการท าบุญตกับาตร ฟังธรรมให้กบันักเรียน ตลอดจน มี

การเผยแพร่ กิจกรรมให้ผู ้ปกครองทราบในข่าวจดหมาย ข่าวของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา และ 
ประชาสมัพนัธกิ์จการของ โรงเรียนโดยมีเวบ็ไซตข์องโรงเรียน และ facebook ดว้ย   

       4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนไดมี้การเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการรณรงค์
และเผยแพร่ เร่ืองการทุจริต มีกิจกรรมมอบรางวลัใหก้บันกัเรียนที่มีความซ่ือสตัย ์เก็บเงินได ้เก็บของไดแ้ลว้

ส่งคืนเจา้ของ อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ส่วนการป้องกนัมีการรณรงคต่์อตา้นเร่ืองการเล่น พนันบอล ยา

เสพติด และการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการทุจริตต่อไป   

      4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปราม การ

ทุจริต สถานศึกษาทางโรงเรียนไดด้ าเนินการโดยการจดักิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผูป้กครอง 
ทุกท่านเพื่อ ปลูกฝังค่านิยมการสร้างความสุจริต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมที่เน้นดา้นคุณธรรมและ 

จริยธรรม เนน้ การลงมือท าและการปฏิบติัของบุคลากรในสถานศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

การด าเนินงานในดา้นน้ีมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัทุกภาคส่วนใน

การ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา 

เสริมสร้าง และพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ 



ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ิ โครงการ/กิจกรรม 
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ในการป้องกัน และ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา   

1. สร้างความตระหนักและ ปลูก
จิตส านึกการเป็นพลเมืองดี 

- กิจกรรมเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 
- กิจกรรมหนา้เสาธง 
- กิจกรรมสภานกัเรียน 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรม 
การสถานศึกษา 
-กิจกรรมประชุมผูป้กครองใน
ทุกภาคเรียน 
-กิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ข่าวสารระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 
-กระดานข่าวและช่องทางรับ 
เร่ืองร้องทุกข์และขอ้เสนอแนะ 
ต่าง ๆ 

 3 .  พัฒนาประ สิท ธิภาพการ 
บริหารจัดการศึกษาตามแนว 
ทางการกระจายอ านา จทา ง 
การศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดย 
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย โดยให ้
นกัเรียน ผูป้กครอง ครู และ 
กรรมการสถานศึกษา เป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายร่วมกบัโรงเรียน 
- กิจกรรมสภานกัเรียน 
- กิจกรรมการประชุมครูและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพือ่สร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึก 

การเป็นพลเมืองดี  

    1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา กบั 

องค์กรทุกภาคส่วนทางโรงเรียนมีการร่วมมือกับทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา , 

เทศบาลต าบลดงเจน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเจน, วดัเชียงมัน่, สถานีต ารวจภูธรอ าเภอภูกาม



ยาว ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เขา้มามีส่วนการปลูกฝัง ความรู้ใหก้บันกัเรียนใน เร่ืองต่าง ๆ เพือ่ใหน้กัเรียน

ตระหนกัในเร่ืองต่าง ๆ เพือ่ปลูกฝังนกัเรียนใหเ้ป็นคนดีมีศีลธรรม   

     1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนให้มีความเขม้แขง็ และเป็น 

อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงาน 
ประชาสมัพนัธเ์ร่ืองต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพร่ขอ้มูลของโรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ เร่ืองการจดัซ้ือ

จัดจ้างมีความถูกต้อง เปิดเผยเพื่อให้โอกาสกับหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาข้อมูลของโรงเรียนทั้ งใน

อินเตอร์เน็ต ในเวป็ไซตข์องโรงเรียน   

       1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ ให้ข้อมูล 

ประชาสัมพนัธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร

ระหว่าง กันในเว็ปไซต์ของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ เขา้มาแสดงความ
คิดเห็นในเร่ือง ต่าง ๆ และในโรงเรียนยงัมีกล่องรับขอ้ความแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ดว้ยโดย

ภายในโรงเรียนยงั มีระบบอินเตอร์เน็ต สัญญาณไวไฟ เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและ การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง   

      1.4 เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทางโรงเรียนได ้

ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยไดรั้บความร่วมมือกบัทุกฝ่าย จนกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ตรง 
ตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

     2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความ 
ต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

     2.2 สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวก หลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 

     2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร   

     2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน   

     2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 



3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

     3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดย เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

     3.2 พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพฒันา 
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วตัถุประสงค ์  

มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้  านาจให้เหมาะสม ชดัเจน

และ มี ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพใน

การ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบั 
หน่วยงานทุกภาคส่วน   

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน   

1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมใน

การ บริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม  

        1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพนัธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน อัตราก าลงัการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับภารกิจและความ 

รับผดิชอบ   

     1.2 สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษาดว้ยกนั

เอง  

     1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้  านาจในการปฏิบติังานดา้นการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนั 

และ ปราบปรามการทุจริต  

     2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชน

ใน การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



     2.2 ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 

3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

     3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 

     3.2 พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความ

เส่ียง 

     4.1 ส่งเสริมใหมี้การจดัหารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

     4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ิ โครงการ/กิจกรรม 
1. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การ ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศึกษา 

1. พฒันาระบบและกลไกในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้ง
สร้าง ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการ บริหารงานบุคคล
ภายใตร้ะบบ คุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณดว้ย 
ความโปร่งใสโดยมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
โปร่งใส 
- การกระตุน้ใหบุ้คลากรใน 
โรงเรียนทุกฝ่ายโดยมีการ
ประชาสมัพนัธ ์และรณรงค ์
ต่อตา้นการทุจริต   

2. สร้างกลไกความร่วมมือ 
ระหวา่ง หน่วยงาน สถานศึกษา 
กบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพใน 
การป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริต 

2. ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน 
กบัชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ 
มีความเก่ียวขอ้งกนั 

- กิจกรรมเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ระหวา่งโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง และ ชุมชน 
- กิจกรรมครูสอน 

3 .  พัฒนาประ สิท ธิภาพ  การ 
บริหารจดัการองคก์ร 

3. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี  
ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 
ต่อตา้นทุจริตในการประชุมทุก 
คร้ัง 
- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
โรงเรียน 



4. ส่ง เสริมประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานดา้นการจดัระบบ การ 
ควบคุมภายในและบริหารจดัการ 
ความเส่ียง 

4. การควบคุมภายในและการ 
จดัการความเส่ียงต่าง ๆ 

-  กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน 
การจดัซ้ือจดัจา้ง 
-  งานควบคุมภายในโรงเรียน 
-  เผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ใหทุ้กฝ่าย 
ในโรงเรียนและสพม.พะเยา 
ทราบเป็นระยะ ๆ หรือตามเวลาที่
ก  าหนด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม การ   

ทุจริตสถานศึกษา   

วตัถุประสงค ์  

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนในการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สมัฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพือ่แกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตให้

เป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุก

ภาคส่วน   

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน   

1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจริต  

     1.1 ก าหนดใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนั และ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพือ่ใหมี้ความเช่ียวชาญ  

     1.2 ก าหนดใหมี้หลกัสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาชีพดา้นการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

     2.1 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 

     2.2 ก าหนดใหมี้หน่วยงานหลกั เพือ่รับผดิชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 



3. ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

     3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลกัสูตรการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

     3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หนา้ที่ และแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา  

     4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน  

    4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ิ โครงการ/กิจกรรม 
1. พฒันาศกัยภาพครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นกัเรียนในการ 
ป้องกนัและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา 

1. พฒันาสมรรถนะและขีด 
ความสามารถของครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นกัเรียน ในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 

-  การอบรมครูในเร่ืองการ
ป้องกนั การทุจริต 
-  การอบรมนกัเรียนในเร่ืองวนิยั 
คุณธรรมพื้นฐานในตอนโฮมรูม 
-  กิจกรรมหนา้เสาธง 

2. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพ
ดา้น การป้องกนั และปราบปราม
การ ทุจริตสถานศึกษา 

2. ป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริตในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณต่อ 
วชิาชีพครู 
- โรงเรียนมีบทลงโทษนกัเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏิบติังานของ 
บุคลากรตาม หลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมือง 

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบตัิ 
งาน ตามหนา้ที่ของตนเองได้
อยา่งถูกตอ้ง 

- การประกาศยกยอ่งนกัเรียน ครู 
ที่มีผลงานดีเด่นในดา้นต่าง ๆ 
- ส่งเสริมใหค้รูน าเสนอผลงานท 
ดีเด่นเพือ่เขา้รับรางวลัในดา้น 
ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุน ใหมี้
การ สร้างองคค์วามรู้เร่ืองการ
ป้องกนั และปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

4. แนวปฏิบตัิการสร้างองค ์
ความรู้ ในเร่ืองการป้องกนัการ 
ทุจริตในโรงเรียน 

- การใหค้วามรู้เร่ืองผลประโยชน์ 
ทบัซอ้น 
- ประชาสมัพนัธเ์ร่ืองการ ทุจริต
อยา่งสร้างสรรค ์เขา้ใจง่าย 



- กระตุน้ใหบุ้คลากรทุกฝ่ายใน 
โรงเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึง ในการต่อตา้นทุจริต 

 

ผลการด าเนินงาน  

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ไดข้บัเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในโรงเรียนเพื่อพฒันาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกนัการทุจริตโดย

ด าเนินการ ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้สร็จส้ินแลว้ และรายงานผลการด าเนินงานดงัน้ี   

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานการ 

ประกาศเจตจ านงการบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการโดยมีการแจง้ให้บุคลากรทุก
ฝ่าย ในโรงเรียนไดรั้บทราบและร่วมมือกนัในการต่อตา้นทุจริต และท างานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต จนท าให้

กิจการ งานทุกฝ่ายในโรงเรียนไดด้ าเนินไปดว้ยดี ส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวส่้งผลใหบุ้คลากรทุกฝ่ายใน

โรงเรียน ท างานดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่มีการร้องเรียนหรือขอ้บกพร่องที่ส่งผลต่อบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน   

- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการ “แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นภายในองคก์ร”การ 

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน การด าเนินงานตามกิจกรรมน้ีท าให้การ 

บริหารงานทุกฝ่าย ทุกกิจกรรม มีการยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรมที่ดี การเรียนรู้เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน
ส่งผล ให้บุคลากรในทุกฝ่ายมีความโปร่งใส ซ่ึงสาธารณชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่สนใจในการบริหารงาน

ของโรงเรียน สามารถตรวจสอบได ้  

- กิจกรรมท าความดี เพือ่สาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตวั โดยยดึหลกัพอเพยีง มีวนิยั สุจริต 

จิตสาธารณะประจ าปี 2564 และการจดัท าหลกัฐานเชิงประจกัษ ์สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งโปร่งใส  

- กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เขา้ถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุน้ให้
ประชาชน รู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการต่อตา้นการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็น

ความส าคญัของการกระท าที่ทุจริตซ่ึงจะส่งผลต่อการท างาน และยงัสร้างส่ือจดหมายข่าวประชาสมัพนัธ์ให้

ผูป้กครอง ชุมชน ทราบ เร่ืองต่าง ๆ ที่โรงเรียนไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการเผยแพร่ทางเวป็ไชต์ของ
โรงเรียน และส่ือออนไลน์ ต่าง ๆ   

- กิจกรรมการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพนัธ์โดยการมีส่วนร่วมของ
ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียการด าเนินการตามกิจกรรมขา้งตน้ไดด้ าเนินไปดว้ยเพื่อบุคลากรทุกระดบัมี



จิตส านึก พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติ

ตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นบุคคลตน้แบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลกัดนัให้ดชันีภาพลกัษณ์

คอรัปชนั (CPI) ของ ประเทศไทยเพิม่สูงขึ้น เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีในองคก์รและสาธารณชนใหเ้กิดความ
เช่ือมัน่ในกระบวนการ ท างานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียน
ดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้การปฏิบติังานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพ มากขึ้น ผลการปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง การใหบ้ริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้

มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ 
ประกอบการจดัท าแผนส าหรับการป้องกนัการทุจริตล่วงหน้าหรือแกไ้ขปัญหาไดดี้ยิง่ขึ้น รวมทั้งเป็นการ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของโรงเรียนดงเจนวทิยาคม ใหเ้ป็นที่ยอมรับมีความน่าเช่ือถือ และสามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการของบุคลากรใน โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน ไดอ้ยา่งทนัท่วงที   

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจัยสนับสนุน   

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนดงเจนวทิยาคม ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกนั
การ ทุจริตคอรัปชัน่ การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานงานตามแผนและเขา้ร่วม
กิจกรรม ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความ 

ตระหนกัเห็นความส าคญัในการดาเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดผูรั้บผดิชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขบัเคล่ือนแผนฯ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ 
ให ้เป็นรูปธรรม เน่ืองจากภารกิจหลกัคือสอนหนงัสือ 

 

 


