
 

 



 

ค ำน ำ 

        โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตโครงการ
ที่ปรับทัศนคติปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักแบ่งปัน การมีจิตสาธารณะให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของภาครัฐ 

           ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลตามโครงการภายใต้โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

     นายวสันต์  เมิกข่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

สำรบัญ 

 

เรื่อง หน้ำ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 1 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 
-เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจริต) 
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๑ 
 

      ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ที่ตั้งเลขท่ี ๓๑๒  หมู่ ๕  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๓๖๐๖๘  โทรสาร ๐๔๒-๑๓๖๐๖๘  e-mail : dongyenpit@gmail.com  
เว็บไซต์ www.dongyenpit.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อท่ี ๓๕ ไร ่ 
๒๐ 
 ตารางวาเขตพ้ืนที่บริการ ๘ หมู่บ้าน  ได้แก่ต าบล  ดงเย็น  จ านวน  ๘  หมู่บ้าน  ดังนี ้
   หมู่ที่ ๑  บ้านดงเย็น     หมู่ที่ ๒  บ้านป่าเป้า 
   หมู่ที่ ๓  บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ ๔  บ้านดงสง่า 
   หมู่ที่ ๕  บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ ๖  บ้านป่าเป้าน้อย 
   หมู่ที่ ๗  บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ ๘  บ้านป่าเป้าทอง 
๒.  ประวัติควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับต าบล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา อุดรธานี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นด้วยความต้องการ
ของชุมชนตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  ซึ่งเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๑๙ มีนักเรียนทั้งสิ้นจ านวน  ๕๐ คน  มีสภาต าบลเป็นผู้ด าเนินการ  โดยมีนายวิจิตร  ค าสีลา ผู้ใหญ่บ้าน  
นายประวัติ  แก้ววิเชียร ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนดงเย็น ให้ความช่วยเหลือด าเนินการ  นายชาญ  สร่างนิทร  อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ให้ค าปรึกษาแนะน า  สนับสนุน  และได้รับงบประมาณจัดตั้งจาก 
 ๑. นางมาลา  วรรณราม  บริจาคที่ดินจ านวน  ๑๘ ไร่  มูลค่า ๑๔,๐๐๐ บาท 
 ๒. ราษฎรบ้านดงเย็น บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและค่าที่ดินเพ่ิมเติมจ านวน ๑๗ ไร่ ๒๐ ตารางวา 
มูลค่า  ๓๔,๐๐๐ บาท 
 ๓. คณะกรรมการสภาต าบลดงเย็นขออนุมัติเงิน พ.บ.ข. ปี ๒๕๑๙เพ่ือสร้างอาคารเรียน จ านวน ๗ ห้องเรียน  
มูลค่า  ๑๔,๐๐๐บาท 
 ๔. ผู้มีจิตศรัทธาในอ าเภอบ้านดุง บริจาคโต๊ะ เก้าอ้ี เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนได้ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมนีายประเสริฐ  บรรลุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน 
 ๕. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจ านวน ๑ หลังงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ 
บาท 

๖. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ๑๐๖ ต งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๗. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๘. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๒ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม งบประมาณ ๔๓,๕๐๐ บาท 
 ๑๐. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานเกษตรกรรม งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๑๑. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๓ งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท 

mailto:dongyenpit@gmail.com
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 ๑๒. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๔ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 ๑๓. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๕ งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท 
 ๑๕. เมือ่ปีงบประมาณ ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ CS ๒๐๘ A   (มพช.๒/๓) งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๖. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม งบประมาณ ๔๓๔,๓๐๐ 
บาท 
 ๑๗. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๑๘. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน  ๕ หลัง ราคาหลังละ 
๘๐,๐๐๐  งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๙. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๖งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐.เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ บาท 
 ๒๑. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๗ งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท 
 ๒๒.เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล. งบประมาณ 
๘,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๓. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๗ ได้งบประมาณก่อสร้างรั้วลวดหนาม งบประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๔. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้งบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน แบบ ฝ.๓๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๕. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๔๒ ล. งบประมาณ 
๒๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๖. เมือ่ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม มาตรฐาน ๖  ที่นั่ง/๒๗ งบประมาณ 
๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 ๒๗. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ๑๐๐/๒๗  งบประมาณ 
๓,๘๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๒๘. เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าและชาวบ้าน ได้บริจาคเงินผ้าป่าสมทบทุน
ก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีต งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ บาท 
 ๒๙. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ( E – Classroom ) จ านวน ๑ ชุด  
 ๓๐. เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๑  บริษัทอินแย๊บซอย จ ากัด ปุ๋ยตราคนหัวป่า มอบสนามบาสเกตบอล,สนาม
วอลเลย์บอล และสนามตะกร้อ มูลค่า จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา 
                                 แผนที่โรงเรียน 
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อำณำเขต 
 ทิศเหนือ  จรดถนนสายบ้านดุง– อ.สว่างแดนดิน 
 ทิศใต้     จรดที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน 
 ทิศตะวันออก  จรดที่นานายเขียน  วรรณราม 
 ทิศตะวันตก  จรดถนนเข้าสู่หมู่บ้านดงสวรรค์  ดงสง่า  ดงเย็น 
ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๕  บ้านดงสวรรค์  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๙๐
ระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี  ๘๗  กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอบ้านดุง  ๒๔  กิโลเมตร  และห่างจากอ าเภอ สว่าง
แดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ๒๐  กิโลเมตร 
  
สัญลักษณ์โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร 
 ปรัชญำโรงเรียน  ขันติ  หิตะ  สุขำวหำ 
    ความอดทนน ามาซึ่งประโยชน์สุข 
 คติพจน์   ศึกษาดี  มีวินัย  ใจกล้า  สามัคคี 
 อักษรย่อ   ด.พ. 
 ชีวทัศน์ของโรงเรียน  ลูกหลานหลวงปู่พรหม  ชื่นชมล าน้ าสงคราม  
     คนงามฟ้าเหลือง  เรืองรองรสพระธรรม 
 สีประจ ำโรงเรียน ฟ้ำ- เหลือง 

 
สีฟ้า  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย 
สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรม  ความสามัคคี 
อัตลักษณ์โรงเรียน ไหว้สวย  รวยยิ้ม  อ่ิมบุญ 
เอกลักษณ์โรงเรียน มีคุณธรรม  น าความรู้ 
 
 

๓.  ข้อมูลผู้บริหำร 
 
 
 
 
 
 
     
 
๔.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 10  มิถุนายน ๒๕๖5  ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๑)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๓26 คน(ข้อมูลจากระบบ DMC ๒๕๖5) 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ:วิทยฐานะ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยธวัชชัย  โสมำสวน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน   
โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๔๗๑๙๓๙  e-mail : hawatchai.somasuan@gmail.com 
 



๔ 
 

 ๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๓26   คน   
 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวนห้อง 

(ห้อง) 
จ ำนวนนักเรียน (คน) อัตรำส่วนนักเรียนเฉลี่ย 

ชำย หญิง รวม ต่อห้อง 

ม.๑ 3 43 54 97 ๓2 

ม.๒ ๒ ๓6 ๓6 72 ๓6 

ม.๓ ๒ 33 ๓0 ๖3 ๓๒ 

ม.๔ ๒ ๑๑ 14 25 ๑3 

ม.๕ ๒ 9 27 ๓6 ๑8 

ม.๖ ๒ 14 19 ๓3 ๑7 

รวม ๑๒ 146 ๑๘๐ ๓26  

  
 
  



๕ 
 

๕.  ข้อมูลขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ต่ำงๆ จ ำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏดังต่อไปนี้  

5.๑ ครูและบุคลำกรที่เป็นข้ำรำชกำร  
ตำรำงท่ี ๒ แสดงข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสร้ำงคอมวิทยำที่เป็นข้ำรำชกำร 

 
5.2 พนักงำนรำชกำร 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่เป็นพนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน(ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/ 

ชั้น 
จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาวจิตรตา  หล้าษา ๔3 ๑9 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพ สพม.อุดรธาน ี

 

  

ที ่ ชื่อ -สกุล 
 

อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง 

/วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 

จ ำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

กำรพัฒนำ/ปี 
๑ นางปรียนันท์  ดวงแก้ว 60 ๓5 ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓๖ 
2 นางทวีรัตน ์ ภวภูตานนท ์ ๕8 ๓3 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓๐ 
3 นางจินตนา  หัสดร ๕8 ๓1 ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ๓๐ 
4 นายมานะ  เมฆศร ี ๕๘ ๓2 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 
5 นายวสันต์  เมิกข่วง ๕5 ๒9 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ธุรกิจศึกษา การงานอาชพี ๓๐ 
6 นางมนตรีรตัน์แดงเหลือง ๕6 ๒8 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๓๐ 
๗ นายปรีชาชัย  เอี้ยงลักขะ ๕4 ๒8 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 20 
๘ นางเพชรยุภาสรุิยะกาญจน ์ 50 ๒8 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒5 
๙ นายมกรธวัชสรุิยะกาญจน ์ 50 ๒7 ครูช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๒5 

๑๐ นางกรรณิการ์เอี้ยงลักขะ 50 ๒5 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี ชีววิทยา ๒5 
๑๑ นางสาวศิโรรัศมิ์   ขุราษ ี ๔7 ๒5 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศิลป ์ ดนตรี-นาฏศิลป ์ ๒5 
๑๒ นายนุกูล  โคมทอง ๔7 ๑8 ครูช านาญการ วท.บ. วิทย์ฯกีฬา พลศึกษา 25 
๑3 นายจ ารอง แดงเหลือง ๔7 10 ครูช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๑๖ 

๑4 นายธานินทร์  บ ารุงภักด ี ๓7 9 ครูช านาญการ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ๓๐ 

๑5 นางสาวปิยภรณ์   ศิรมิา ๓5 9 ครูช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศกึษา คณิตศาสตร ์ ๓๐ 

๑6 นายนิกร ค าแสนกลุ ๓4 8 ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี ๒๔ 

17 นายคุณาวุฒิ สิงห์ทอง 40 8 ครูช านาญการ ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์ สังคมศึกษา ๓๐ 

18 นางสาวมัณทนา  ผาใต ้ ๓6 7 ครูช านาญการ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ๓๐ 



๖ 
 

5.3 ครูและบุคลำกรที่เป็นอัตรำจ้ำง 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่เป็นบุคลากรที่เป็นอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน(ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาวสุนันต์  รุ่งภเูขียว ๔3 ๑9 ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ สพม.อุดรธาน ี
2 นางณัฐยา ณ อุบล 38 8 ศศ.บ. คอมพิวเตอร ์ ครูธุรการ สพม.อุดรธาน ี
 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 
5.4 บุคลำกรที่เป็นลูกจ้ำงประจ ำ  
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่เป็นลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน(ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นายตะวัน  บุญฤทธิ ์ 58 20 ป.ว.ช ไฟฟ้า สพม.อุดรธาน ี
 
 
๖.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง  อาคารประกอบจ านวน  ๑๖หลัง 

ที ่ อาคารเรียน  อาคารประกอบ จ านวน 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 

อาคารเรียนแบบ๔๒๔ ล 
อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล 
อาคารเรียนแบบ ๑๐๖ ต 
อาคารเรียนแบบ CH ๒๐๖ 
อาคารอุตสาหกรรม 
อาคารอเนกประสงค์ 
โรงอาหาร 
บ้านพักครู 
บ้านพักนักการภารโรง 
ห้องน้ าห้องส้วม 
หอถังน้ าประปา 

๑  หลัง 
๑  หลัง 
๑  หลัง 
๑  หลัง 
๓ หลัง 
๑  หลัง 
๑  หลัง 
๗ หลัง 
๑  หลัง 
๒  ชุด 
๑  ชุด 

 
 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่ 

 สนามฟุตบอล 
 สนามบาสเก็ตบอล 
 สนามวอลเลย์บอล 



๗ 
 

 สนามตะกร้อ 
 สนามเปตอง 
 พ้ืนที่ท าแปลงเกษตร 
 สระเก็บน้ า 

๗.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
 ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะล้อมรอบด้วยทุ่งนาและมีบ้านเรือนประมาณ ๑,๕๑๕ หลัง  
 ชุมชนมีประชากรประมาณ ๖,๘๘๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  องค์บริหารส่วนต าบลดงเย็น  
อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป  คอื  วัดประสิทธิธรรม , ค าชะโนด 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับภาคบังคับ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  3๐,๐๐๐  บาท จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว  ๔  คน 
 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส (Opportunities) 
 -  ชุมชนมีความเข้มแข็งและพร้อมต่อการให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน 
 -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 -  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี ๑๕ปี  อย่างมีคุณภาพ 
ข้อจ ากัด/อุปสรรค(Threats) 
 -  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากโรงเรียนในทุกด้าน 
 -  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากไปประกอบอาชีพยังต่างถิ่น  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย  ท าให้มี
ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย  ขาดผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ า 
 -  โรงเรียนตั้งอยู่ห่างชุมชน  ไม่มีรถประจ าทางผ่าน การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
ต้องอาศัยรถจ้างเหมา ท าให้อัตราค่ารถสูงเป็นพิเศษ  ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก 
 -  งบประมาณท่ีรัฐบาลสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานไม่เพียงพอ 
 -  ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้นักเรียนหลงใหลและบริโภคในทางที่ผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของโรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

      แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

๑. เหตุผลควำมจ ำเป็น  
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี
พันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่
โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ที่กล่าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 
เพ่ือสร้าง องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ ประเทศชาติ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน 
สถานศึกษา และชุมชน  

๒. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ มี

ประสิทธิภาพ  
 
 



๙ 
 

 
3. เป้ำหมำย  

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
๑. บุคลากรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  จ านวน 24 คน  
๒. นักเรียน จ านวน 32๖ คน  

 

๕. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2564 

๒.ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

๑.ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม 
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

  

 
 
  
 

  



๑๐ 
 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้ด าเนินงานตามภารกิจ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พบว่า นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ และ
นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตและมีผลการประเมินความโปรงใสสถานศึกษาออนไลน์ ITA ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๙8.50 ใน ระดับ AA (Very Good)  ยังอยู่ในห้วงด าเนินการ ซึ่งมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
   
กำรประเมิน ITA ของโรงเรียนเพื่อยกระดับกำรประเมิน ITA  

๑๑.๑ ประชุมชี้แจงการด าเนินการเรื่องการประเมินความโปร่งใสสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖4   

๑๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการประเมินความโปร่งใสสถานศึกษาออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖4  

๑๑.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จากการประเมิน
โรงเรียน ทั้งสิ้น ๖๓ โรงเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.50 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อยู่ใน ระดับ AA (Very Good)  
  
กำรปรับปรุงเว็บไซต์ 

ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งใน Hard ware และ Soft ware ในการพัฒนาเว็บไซต์ ได้มีการ 
ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน และได้เพ่ิมรายการ การเผยแพร่ข้อมูล OIT ทั้ง ๔3 รายการ ให้เป็นปัจจุบัน 
 1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  งบประมาณ  2,000 บาท 
 2.การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  งบประมาณ  5,000 บาท 
 3.กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
 -ประชุมชี้แจงแนวการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา งบประมาณ 2,000 บาท 
         - การประเมิน ITA ประชุมเพ่ือยกระดับการประเมิน ITA 2564 งบประมาณ 5,000 บาท 
 

  



๑๑ 
 

โครงกำร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
แผนงำน การบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงำน/โครงกำร โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายวสันต์   เมิกข่วง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่2 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานที2่ 
ระยะเวลำ พฤษภาคม  2564 – มีนาคม    2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

     เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 2012  อยู่ในอันดับที่ 88  จาก 176 ประเทศ
ทั่วโลกและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาล ในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ กระบวนการคิด ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสา และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์  

ดังนั้น โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีความตระหนัก
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต  
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  มี

จิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
3. เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

1. นักเรียน ร้อยละ90  มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ 

2. นักเรียน ร้อยละ90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียน ร้อยละ90 มีความกตัญญูกตเวที 
4. นักเรียน ร้อยละ90 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5. นักเรียน ร้อยละ90 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม  
6. นักเรียน ร้อยละ90 มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและ

ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
7. ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ90 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการของโรงเรียน 

3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  
โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  จ านวน 326 คน 

  



๑๒ 
 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

วัน เดือน ปี ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
17 

พ.ค.2564 
การวางแผน (Planning) 1. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขอบข่ายการ
ท างาน และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

นายวสันต์  เมิกข่วง 
 

21พ.ค. 64 – 
31 มี.ค.65 

การด าเนินงาน (Doing) 1. จัดกิจกรรมปลูกฝัง 
1.1 กิจกรรมคุณธรรมปลูกฝังความสุจริต 
1.2 สร้างรายได้จากแหล่งเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 กิจกรรมจิตอาสา 
1.4 กิจกรรมส่งเสริมความดี 
2. จัดกิจกรรมป้องกัน 
   2.1 สภานักเรียน 
3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.1เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริตในการ
เลือกตั้ง 
3.2 เสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชน 

 

28 ก.พ.65 ตรวจสอบ ติดตาม/
ประเมินผล (Check) 

รายงานผลผู้บริหารทราบ นายวสันต์  เมิกข่วง 

31 มี.ค.65 ปรับปรุงพัฒนา(Action) ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน าข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข 

คณะครูทุกคน 

5.กิจกรรมและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ระยะเวลำด ำเนินกำรปีกำรศึกษำ 2564 
ภำคเรียนที่ 1/2564 ภำคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 
เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. 

1.ขั้นเตรียมการ     
2.ขั้นด าเนินการ     
3.ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

    

4.ติดตาม ก ากับ นิเทศ     
5.ขั้นสรุปผล     

6. งบประมำณ  งบเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาจากโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จ านวน  5,000   บาท 



๑๓ 
 

รำยละเอียดประมำณกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/หน่วย วัน/หน่วย จ านวน
เงิน/หน่วย 

รวมเงิน
ทั้งสิ้น 

ใช้ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
1. จัดกิจกรรมปลูกฝัง 

1.1 กิจกรรมคุณธรรมปลูกฝังความสุจริต 
1.2 สร้างรายได้จากแหล่งเรียนรู้ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 กิจกรรมจิตอาสา 
1.4 กิจกรรมส่งเสริมความดี 

2. จัดกิจกรรมป้องกัน 
    2.1 สภานักเรียน 
3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.1 เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริตในการ
เลือกตั้ง 
3.2 เสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชน 

    
 
 
 
 
 
 

สรุปรวม    5,000 
 

7. สถำนที ่ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ต.ดงเย็น อ. บ้านดุง จ.อุดรธานี 

8.ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
1.โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัด
กิจกรรมคุณธรรมปลูกฝัง 
กิจกรรมป้อง และกิจกรรม
เคลื่อนที่ชุมชน 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2.ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนา 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะ 5 ประการตามที่  
สพฐ..ก าหนด 

ส ารวจจ านวนนักเรียน -แบบส ารวจรายการ 

4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ส ารวจ/สอบถามความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

 



๑๔ 
 

9. กำรประเมินผล / เครื่องมือ 

 9.1 แบบสังเกต 
 9.2 แบบสอบถาม 
 9.3 แบบส ารวจรายการ 
 9.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามท่ี สพฐ.ก าหนด 

 11.ข้อเสนอแนะ 

           จากการด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการควรจะต้อง
ด าเนินการต่อไปอีกปีงบประมาณ 2565 เนื่องเป็นการปลูกฝังและป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนทุกระดับการ
นิเทศ ก ากับติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเพ่ือเป็นการสร้างคนดีท่ีซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 


