
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ  ประจ าปกีารศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

  



ค ำน ำ 
 

              วันที่  9  ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ได้ก่อก าเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่
สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) 
อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งไทยได้เข้าร่วม
ลงนามในอนุสัญญาฯระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโกจึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม  ของทุกปี
เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( International  Anticorruption Day) ส าหรับปีนี้รัฐบาลไทยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  ( ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ( ส านักงาน ป.ป.ท.)  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ          
ภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาสังคมก าหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 
2560  พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตน์จ านงค์ทางการเมืองที่รัฐบาลชุด
ปัจจุบันให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยการใช้กลไก
ประสานความร่วมมือกับภาครัฐประกอบด้วยฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง  ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม  กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนตามแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง                                    
             โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านทุจริตจึงจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อด าเนินการป้องกันการทุจริตป้องกันการทุจริตต่อไป  
 
 
                                                                             นายธวัชชัย  โสมาสวน 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 
 
                      หลักกำรและเหตุผล 

               ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การ ปฏิบัติราชการ
ของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความส าเร็จของการ ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มจริยธรรม ไม่ค านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มี ธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปราม
การทุจริต สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและ ม ีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา อย่างจริงจัง และ ต่อเน่ือง 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชน 
3.  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ ปฏิบัติ 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแขงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต 

ยุทธศำสตร์และมำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกัน
แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไก ในการแก้ไขปัญหา การ พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมา 
                  ภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 
2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคณธรรมและจริยธรรม 
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 
3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที ่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 4.1 ส่งเสริมการ สร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห็นคุณค่าของการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 



4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก การเป็นพลเมืองดี 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ องค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
            1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 1.4 
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

           2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในสถานศึกษา 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล 

หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

              2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
            3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
         3.1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง การศึกษา 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3  : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

 

 



มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปรง่ใสและเป็นธรรมในการ บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน อัตราก าลัง การ บริหารงานบุคคล และงบประมาณที่
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 

ด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ใน การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

                                        3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษาให้

สัมฤทธิผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือ 
ประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก ภาคส่วน 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู 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 บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
            3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร การบริหารกิจการ 



บ้านเมืองที่ดี 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หน้าท่ี และแนวทาง

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา แก่ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
           ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทจริตใน สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีความเข้าใจและให้ความร่วมมอในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา 

                            6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา ปฏิบัติงานใน ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การปฏิบัติ ราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปใน
ลักษณะที่มี ความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการ สถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่
โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ คณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ อาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังไว้ส่วน ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติ 
             หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มี ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงาน ตามระเบียบวินัย และมีความ ซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้
ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น แนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 

                                                                                                                                             (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 



                         โครงกำรประเมิน ITA โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
                       ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 
                  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ   
                 ลักษณะโครงกำร : เป็นโครงกำรต่อเนื่อง  
                ระยะเวลำด ำเนินกำร  สิงหาคม  2565 

1. หลักกำรและเหตุผล  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประกอบด้วยการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน 
ประเด็นในการประเมินและวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online ทั้งนีเ้พ่ือให้การประเมินบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จึงได้ด าเนินการประชุมคณะครู
ชี้แจงให้รับทราบ ให้ความรู้และวางแผนการด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

          2.วัตถุประสงค์   
                  เพ่ือประชุมชี้แจงให้ความรู้และวางแผนการด าเนินงานโครงการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
         3.เป้ำหมำย 
             3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
                           คณะครูเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 

3.1 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
คณะครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประเมิน ITA โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบลและสามารถด าเนินการ

ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2.วิธีด ำเนินกำร 
 

กิจกรรม / ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดท าโครงการ สิงหาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
เสนอโครงการ สิงหาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
การด าเนินงาน 
1.ประชุมชี้แจงให้ความรู้
และท าความเข้าใจกับคณะ
ครูเก่ียวกับโครงการประเมิน 
ITA โรงเรียนคณุภาพประจ า
ต าบล 

สิงหาคม 2565 นายวสันต์  เมิกข่วง  

ประเมินผล / สรุปผล กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
รายงานผล กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 



3. สถำนที่ในด ำเนินกำร   
             โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
4. งบประมำณ / งบด ำเนินงำน   
            - ค่าจ้างเหมาท าอาหาร  2000  บาท   
5. วิธีกำรประเมินผล แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
คณะครูเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 
 

-สรุปรายงานการประชุม - รายงานการประชุม 

   
6.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
               คณะครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและสามารถ
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
                                                   ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 

 
                                                                                                                    (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
 

  


