
  
 

เนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
 

ใสหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



2. การประชุมปฏิบัติการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินITA ปี 2563 

    
    

  



3. จัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              
 แผนงาน/โครงการ  โครงการการป้องกันการทุจริต  

     สนองกลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
     แผนงาน บริหารท่ัวไป  
     ผู้ท่ีรับผิดชอบ นายวัชรพงษ์   ผาขาวบวช  
     ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
     ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อดิจิตอล ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม 

เปลี่ยนแปลงตาม และเกิดการคอร์รัปชั่น การทุจริต โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหา
ประโยชน์ ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ไดจ้ัดท าโครงการการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน ได้ด าเนินการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตส านึกนักเรียนให้เป็น
พลเมืองท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตของสังคมต่อไป  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต  

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ร้อยละ 80 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
2. โรงเรียนมีการด าเนินการแผนงาน/โครงการ โปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน สังคม  
2. โรงเรียนด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ 

  



4. กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ  

กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐานเพ่ือชี้แจง วิเคราะห์ความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน  วางแผนการ
ด าเนินงาน  
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ วางแผน และจัดท าโครงการ 

ต.ค. 2563  

ต.ค. 2563 

ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้บริหารโรงเรียน 

ขั้นการด าเนินโครงการ (D)  
ด าเนินการ ดังนี้   
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการ
ทุจริต ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน 2.จัดท าค าส่ัง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการ  
3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
4. กิจกรรมป้ายค าขวัญต้านทุจริต 

พ.ย. 2563  
ทุกระยะการ  
ด าเนินการ   
ทุกวันท าการ 

ฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายบริหาร 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C)  
5.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 
 6.สรุปและรายงานผลโครงการ 

พ.ย 63 - มี.ค.64  ผู้บริหารโรงเรียน  
นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวช 

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (A)  
7. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
8. ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2564  
มี.ค. 2564 

ผู้บริหารโรงเรียน  
นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวช 

 
5. งบประมาณ  

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุนและจากโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเพ่ือ
ด าเนินการตาม กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม  งบประมาณ  รวม 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ



1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
การป้องกัน การทุจริตผู้บริหาร คณะ
ครูบุคลากรทาง การศึกษาและนักเรียน 

1,000  -  8,000  9,000 

2. กิจกรรมท าป้ายค าขวัญ  -   1,000  1,000 

รวม  1,000   9,000  11,000 

 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI)  วิธีประเมิน  เครื่องมือที่ใช ้

1. นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
2. สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ียึดหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
3.สถานศึกษามีวัฒนาธรรมองค์กรสุจริต ได้รับ
ความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

สังเกต  
สัมภาษณ์  

ส ารวจความพึงพอใจ 

แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์  

แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  

7.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นวัฒนธรรม  

7.3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  

ลงชื่อ........................  .....................ผู้เสนอโครงการ   
(นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวช)  

 ต าแหน่ง ครูโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  
   

 (ลงชื่อ) ……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ  

 (นายธวัชชัย โสมาสวน)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาค 

              
  



 
            ภาพกจิกรรม 

            โครงการการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
    โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปี 2564      

 



5. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

     



6. ประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร  
 https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34.pdf 

1. ปริญญาโรงเรียนสุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาอุดรธานี 
https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34-pratinya-school.pdf 

2. เจตจ านงของผูบ้ริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาอุดรธานี มี 2 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34-th.pdf 
https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34-en.pdf 
 

7. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
1. ก าหนดวันในการแต่งกาย 
2. นักเรียนร่วมท าบุญในวันพระใหญ่ 
3. วันส าคญัทางพระพุทธศาสนาน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
4. การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของโรงเรียน 
 

8. แต่งตั้งท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34.pdf
https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34-pratinya-school.pdf
https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34-th.pdf
https://www.dongyenpit.ac.th/home/documents/ITA-2564/O34-en.pdf


 
 



 
 
 
 



 
 
 



9. ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เร่ืองรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 
 
 



 
 
 


