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โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี      
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน ี                  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
  



                                ก 
ค ำน ำ  

วันท่ี 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อก าเนิดขึ้นหลังจากท่ีประชุม ใหญ่สมัชชา
สหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.  2003 (UNCAC) อย่าง
เป็นเอกฉันท์เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วม ลงนาม
ในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศ เม็กซิโก จึงประกาศให้วันท่ี 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็น
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anticorruption  Day) ส าหรับปีนี้ รัฐบาลไทย ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครฐั  (ส านักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก าหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันท่ี 9 
ธันวาคม  2560 พร้อมกันท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจ านงทางการเมืองที่รัฐบาล 
ชุดปัจจุบันให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้ กลไก
ประสานความร่วมมือกับภาครฐั ประกอบไปด้วยฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตท่ียั่งยืน ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อด าเนินการป้องกันการทุจริตต่อไป  
   

นายธวัชชัย    โสมาสวน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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แผนปฏบิัตกิำรกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  

หลักกำรและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การ
ปฏิบัติราชการของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับ ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มจีริยธรรม ไม่ค านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มี
ธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การ แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหนว่ยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
วิสัยทัศน์  

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  

พันธกิจ  

1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
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2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและ มี
ประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา อย่างจริงจัง และ 
ต่อเนื่อง   

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปรง่ใสและเป็นธรรม   

2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
ปฏิบัติ   
4. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต  

ยุทธศำสตร์และมำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน   

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
วัตถุประสงค์  

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ  
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค ์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไก ในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลัก ธรรมาภิบาล  
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีการฝึกอบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม 

และจริยธรรม  
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2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม  
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา  

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  

3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับท่ี 
ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 4.1 ส่งเสริมการ
สร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา 
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง 
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก 

การเป็นพลเมืองดี  
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคส่วน  
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ 

เป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามรีะบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 1.4 
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
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2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี  
ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร  
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง 

การศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน อัตราก าลัง การ

บริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 1.2 สนับสนุนให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา  

ด้วยกันเอง  
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต  
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ใน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
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3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามแีผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง 

สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก ภาคส่วน 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ  

1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงกาลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.1 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน หลักสูตร การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา แก ่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต  
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มคีวามเข้าใจและให้ความร่วมมอืในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนตลอดไป 

บทสรุป  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา ปฏิบัติงานใน
ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มี ความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มคีวามเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
คณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ อาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังไว้ส่วน ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี ความรู้เรือ่งการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงาน ตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น แนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย  

 
 

 (นายธวัชชัย โสมาสวน)  
ผูอ้ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  

  
  



โครงกำรประเมิน ITA โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
ผู้รับผดิชอบ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ลักษณะโครงกำร โครงกำรใหม่  
ระยะเวลำด ำเนินกำร  สิงหำคม 2564 

1. หลักกำรและเหตุผล  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ.2564 ประกอบด้วยการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน  หลักเกณฑ์การ
ประเมิน ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online ท้ังนี้เพื่อให้การ ประเมินบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารได้จึง ด าเนินการประชุมคณะครูชีแ้จง
ให้รับทราบ ให้ความรู้และวางแผนการด าเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม ระยะเวลาท่ีก าหนด  

2. วัตถุประสงค์  
เพื่อประชุมชี้แจงให้ความรู้และวางแผนการด าเนินงานโครงการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพ 

ประจ าต าบล  

3. เป้ำหมำย  
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

คณะครู เข้าร่วมประชมุจ านวน ร้อยละ 100   

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
คณะครูมีความเขา้ใจเกี่ยวกับโครงการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพ  

ประจ าต าบลและสามารถด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2. วิธีกำรด ำเนินงำน  

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำ  ผู้รับผดิชอบ  หมำยเหต ุ

จัดท าโครงการ    ส.ค. 2564  ฝ่ายบริหำรงำนทั่วไป  

เสนอโครงการ   ส.ค. 2564  ฝ่ายบริหำรงำนทั่วไป  



การด าเนินงาน  
1.ประชุมชี้แจง ให้ความรู้และ ท าความเข้าใจกับ
คณะ ครูเกี่ยวกับโครงการประเมิน ITA โรงเรียน
คุณภาพ ประจ าต าบล  
2.ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 ส.ค. 2564  

 ก.ย. 2564 

ครูวัชรพงษ์  ผาขาวบวช  

ครูทุกคน 

 

ประเมินผล / สรุปผล  ก.ย. 2564  ฝ่ายบริหำรงำนทั่วไป  

รายงานผล   ก.ย. 2564 ฝ่ายบริหำรงำนทั่วไป  

 

3. สถำนที่ในกำรด ำเนินกำร  
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  

4. งบประมำณ งบด ำเนินงำน  
- ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 2,000 บาท  

5. วิธีกำรประเมินผล  
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล  

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จของโครงกำร  วิธีกำรวัด / กำรประเมินผล  เครื่องมือที่ใช ้

คณะครู เข้าร่วมประชมุ ร้อยละ 100  -สรุปรายงานการประชุม  -รายงานการประชุม 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
คณะครูมีความเขา้ใจเกี่ยวกับโครงการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและสามารถ 

ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

  

  ลงชื่อ ............................................ ผู้เสนอโครงการ  
(นายธวัชชัย โสมาสวน)  

ผูอ้ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 


