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บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงเรียนบานบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ                                   . 

ท่ี  พิเศษ/๒๕๖๔   วันท่ี   ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕                                               . 

เร่ือง    ขอสงรายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   . 

 

เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

ส่ิงท่ีสงมาดวย รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน ๑ เลม 

ดวยขาพเจา นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ตำแหนง ครูชำนาญการ ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับสถานศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

บัดนี้ ขาพเจาไดจัดทำรายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังกลาว ไดเสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว ขาพเจา ขออนุญาตสงรายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต

ประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของผูอำนวยการสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

                                                                                                                                .    

 
 
 
 
 
 
 

         (ลงช่ือ)                                             .                                        

.                           (นายตรี  ศตสังวัตสร) 

          ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

   

 

 

          (ลงช่ือ)                                              .                                        

.                         (นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ) 

                            ตำแหนง ครชูำนาญการ 
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คำนำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 

   รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และ

เปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตแนวทางหลัก 3 

แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไก ปองกันการ

ทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
   รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย

สาระสำคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนำ นำเสนอความเปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต        

บทวิเคราะหสถานการณทุจริต  
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คำนำ (ต่อ) 
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สวนท่ี 2 การดำเนินงาน เปนการรายงานผลการดำเนินงาน พรอมท้ังระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา 

อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน สวนท่ี 3 ผลการ

ดำเนินงาน เปนการขับเคล่ือนโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรยีน 

แสดงรายละเอียด ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค และรายงานผลการ

ดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบานบางจาก 

  ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการปองกันการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทางในดำเนินการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสำคัญ เพื่อใหเกิด 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไป 
 
 

โรงเรียนบานบางจาก                       
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 

ความเปนมา 

   ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และ สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปนปญหา

ลำดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แมวาในชวงระยะท่ีผานมา 

ประเทศไทยได แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต ไมวาจะเปนการเปน

ประเทศภาคีภายใต อนุสัญญา สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention 

Against CorruptionUNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ

ปองกันปราบปรามการ ทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการ ทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริต

เปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทย ประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีต้ังอยูบน

พื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ ท่ีทำให

สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพองยึดติดกับกระแสบริโภค

นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต คอรัปช่ัน   

เปนเรื่องปกติท่ียอมรับไดซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกใน สังคมไทยมาต้ังแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวน

หนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการ ทำงานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือ

ของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ี ไดกลาวมาขางตน ไมสามารถ

ทำไดอยางเต็มศักยภาพขาดความเขมแข็ง 

  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป

พ.ศ. 2560 จนถึงปพ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม  

ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด    

ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนน      

จะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
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     ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนบานบางจากไดทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก และผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    

   ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา     

    ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานภายในหนวยงานของรัฐ (Intergrity 

and Transparency Assessment : ITA)   

    กรอบการประมินคุณธรรมและความโปรงใส แบงออกเปน 5 ดัชนี  ดังนี้  

   1) ดัชนีความโปรงใส  

   2) ดัชนีความรับผิด  

   3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

   4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  

   5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 

     โรงเรียนบานบางจาก ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียน     

บานบางจาก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนกรอบดำเนินงานในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภายในโรงเรียนบานบางจาก ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการวัด

ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

    โดยโรงเรียนบานบางจาก ไดมอบหมายใหบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนรับไปดำเนินการ และบัดนี้

การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส      

ในการทำงานของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึนไปในทางท่ีดีและมีการพัฒนาการในทุกๆ ดานมีความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 
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ส่วนท่ี 2 

การดำเนินงาน 

โรงเรียนบานบางจาก ไดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียน

บานบางจาก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำป พ.ศ. 2564 ไดส้ินสุด

ลงแลว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พรอมท้ังระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้  

   ยุทธศาสตรท่ี  1  เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      

การดำเนินงานในยุทธศาสตรนี้มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงาน       

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย 

กฎและระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

    เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม  

ใหโรงเรียนบริหารงานตามหลัก 

ธรรมมาภิบาล 

1. การประกาศเจตนารมณบริหาร 

งานดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

กำหนดนโยบายคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานใน

โรงเรียน 

1.การประกาศเจตนารมณกำหนด 

นโยบาย  

- การประกาศเจตจำนงบริหารงาน

ดวยความซื่อสัตยสุจริต  

- การประกาศนโยบายคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงาน  

-การออกติดตามแนวทางการให

ของขวัญ เพื่อใหบุคลากรถือปฏิบัติ

ตามนโยบายของรฐับาลในการ

สงเสริมการตอตานการทุจริต 

 2. สรางจิตสำนึกท่ีดีใหบุคลากรใน 

โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

และวินัยของครู และนักเรียน  

  2.1 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา     

  2.2 กิจกรรมการเรียนรูธรรมะ

โดยพระอาจารย (คายพุทธบุตร) 

3. กิจกรรมการใหความรูเรื่อง 

ผลประโยชนทับซอนกับบุคลากร 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

 3. สงเสริมกิจกรรมการทำความดี 

เพื่อสาธารณะ มีการแบงปน ลด 

ความเห็นแกตัวโดยยึดหลักความ 

พอเพียง มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

3.1 โครงการนอมนำตามหลักของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

3.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนของ 

นักเรียนในทุกระดับช้ัน 

 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน   

   1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดำเนินการดังนี้        

     1.1 การดำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมปลูก 

ผักสวนครัว กิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียน ธนาคารขยะ โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจดี      

      1.2  มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยนอมนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ใชในกลุมสาระตางๆ ตามสมรรถนะสำคัญของผูเรียนตามชวงวัยตางๆ    

     1.3 มีการนำครู และนักเรียนไปศึกษาเรียนรูตามแหลงการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเรียนรูและนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   

   2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมา 

ภิบาล    

    2.1 มีการสงเสริมและฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมท่ีจำเปนในการทำงาน 

รวมกัน โดยมีการประชุมครู และการฝกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมโฮมรูม  

กิจกรรมแนะแนว    

    2.2 มีการใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนมีการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ 

นิมนตพระสงฆมาแนะนำแนวทางการปฏิบัติและการฝกนั่งสมาธิ ท้ังในกิจกรรมของครูและนักเรียน  

นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมใหมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรมศึกษาตรี  

ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก โดยนักเรียนและครูสามารถสอบผานไดทุกคน    

    2.3 มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ 

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไมมีการรองเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย      

   3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา ไดดำเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรยีนสุจริตท่ีใชในโรงเรียนในทุกระดับช้ัน โดยมีการสง 

บุคลากรในโรงเรียนไปเขารับการอบรม และนำมาถายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อนำมาใชในการจัดการ 

เรียนรูของนักเรียน ตลอดจนมีการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันการทุจริตในโรงเรียนโดยสงเปนหนังสือ 

ขาวใหกับผูปกครองทราบเปนระยะๆ ตลอดปการศึกษา  
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    4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานสุจริต โดยได      

ดำเนินการดังนี้    

      4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ 

ซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไดมีพิธีแสดงเจตจำนงคตอตานทุจริตของคณะครู นักเรียนก็ 

แสดงพลังในการตอตานทุจริต ช้ีใหเห็นถึงการเปนขาราชการท่ีดีและนักเรียนท่ีดี ทำตามหนาท่ีของตนเอง 

อยางเครงครัด 

      4.2 รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหมีคานิยม ยกยองเชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรม การอบรมคายธรรมะใหกับ

นักเรียนและคณะครูใหทุกระดับช้ัน  ตลอดจนในวันพระมีการทำบุญตักบาตร ฟงธรรมใหกับนักเรียน ตลอดจน 

มีการเผยแพรกิจกรรมให ผูปกครองทราบในขาวจดหมายขาวของโรงเรียนตลอดปการศึกษา และ 

ประชาสัมพันธกิจการของโรงเรียนโดยมีเว็บไซตของโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com และ 

FB Fanpage : งานประชาสัมพันธ โรงเรียนบานบางจาก ดวย    

      4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนไดมีการเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนท่ีมีผลงานดีเดนในการรณรงคและ

เผยแพรเรื่องการทุจริต มีกิจกรรมเด็กดีศรีบางจาก มอบรางวัลใหกับนักเรียนท่ีมีความซื่อสัตย เก็บเงินได    

เก็บของไดแลวสงคืนเจาของอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ สวนการปองกันมีการรณรงคตอตานเรื่องการเลน 

พนันบอล ยาเสพติด และการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งเปนสาเหตุของการทุจริตตอไป    

      4.4  สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา ทางโรงเรียนไดดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผูปกครอง 

ทุกทาน เพื่อปลูกฝงคานิยมการสรางความสุจริต ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมท่ีเนนดานคุณธรรมและ 

จริยธรรม เนนการลงมือทำและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banbangchakschool.com/
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

   การดำเนินงานในดานนี้มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน  

คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสราง

และพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึง

การสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

     บูรณาการหนวยงานทุก    

ภาคสวน ในการปองกัน และ

ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

    1. สรางความตระหนักและ

ปลูกจิตสำนึกการเปนพลเมืองดี 

- กิจกรรมเด็กดีศรีบางจาก 

- กิจกรรมเสริมสรางวินัยนักเรียน 

- กิจกรรมหนาเสาธง 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

     2. สงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ 

- กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา  

- กิจกรรมประชุมผูปกครองในทุก

ภาคเรียน  

- กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ

ขาวสาร ระหวางบานกับโรงเรียน 

- กระดานขาวและชองทางรับเรื่อง

รองทุกขและขอเสนอแนะตางๆ 

     3. พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหาร จัดการศึกษาตามแนว

ทางการ กระจายอำนาจทาง

การศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดย 

คณะกรรมการ 4 ฝาย โดยให

นักเรียน  ผูปกครอง ครู และ 

กรรมการสถานศึกษา เปนผู

กำหนดนโยบายรวมกับโรงเรียน  

- กิจกรรมสภานักเรียน  

- กิจกรรมการประชุมครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 
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มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  

    1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสำนึก

การเปนพลเมืองดี  

    1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน สถานศึกษา

กับองคกรทุกภาคสวน ทางโรงเรียนมีการรวมมือกับทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 , องคการบริหารสวน จังหวัดสมุทรปราการ  , เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัด

สมุทรปราการ , โรงพยาบาลบางจาก , วัดชังเรืองภาวนาราม สุขสวัสด์ิ 78 , วัดชมนิมิต สุขสวัสด์ิ 74 , สถานี

ตำรวจภูธรพระประแดง , ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ท่ีเขามามีสวนการปลูกฝง

ความรู ใหกับนักเรียนในเรื่องตางๆ เพื่อใหนักเรียนตระหนักในเรื่องตางๆ เพื่อปลูกฝงนักเรียนใหเปนคนดีมี

ศีลธรรม  

      1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชนใหมีความเขมแข็ง และ

เปนอิสระในการทำหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงาน 

ประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพรขอมูลของโรงเรียน กิจกรรมตางๆ เรื่องการจัดซื้อจัด 

จางมีความถูกตอง เปดเผยเพื่อใหโอกาสกับหนวยงานตางๆ มาศึกษาขอมูลของโรงเรียน ท้ังในอินเตอรเน็ต   

ในเว็บไซตของโรงเรียน  

    1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทำการเผยแพร ใหขอมูล 

ประชาสัมพันธ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอส่ือสารระหวาง 

กันในเว็บไซตของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพื่อใหบุคคลตางๆ เขามาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 

ตางๆ และในโรงเรียนยังมีกลองรับขอความแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะตางๆ มี FB Fanpage :         

งานประชาสัมพันธ โรงเรียนบานบางจาก อีกดวย โดยภายในโรงเรียนยังมีระบบอินเตอรเน็ต สัญญาณไวไฟ 

เพื่อใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดใชในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรูดวยตนเอง                       

    1.4  เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา          

ทางโรงเรียนไดดำเนินการกิจกรรมตางๆ โดยไดรับความรวมมือกับทุกฝาย จนกิจกรรมตางๆ สำเร็จลุลวงไปได

ดวยดี ตรงตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว    

  2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ      

     2.1  เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา        

มีความต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา                        

    2.2  สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวก หลากหลาย

รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น    

    2.3  สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร    

    2.4  กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

     2.5  ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือ  

เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา            

https://www.google.co.th/search?sxsrf=ALiCzsZBZNHrtJXXYmLhjl6DXIUhcZogoA:1661700830245&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj5q9b97en5AhXwzjgGHYxLAKYQkeECKAB6BAgBEDs
https://www.google.co.th/search?sxsrf=ALiCzsaM1CY32QYLLh9FO_4uEKXGQ5A-DQ:1661700858395&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjyx4yL7un5AhUF2jgGHT1VAtMQkeECKAB6BAgBEDs
https://www.google.co.th/search?sxsrf=ALiCzsaM1CY32QYLLh9FO_4uEKXGQ5A-DQ:1661700858395&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjyx4yL7un5AhUF2jgGHT1VAtMQkeECKAB6BAgBEDs
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   3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา                       

    3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาและ 

สถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน                                                                                                

    3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน         

เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

   วัตถุประสงค  

   มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ 

หนวยงานทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน    

   1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม                       

     1.1  ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ

หนวยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความ

รับผิดชอบ  

     1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา   

ดวยกันเอง    

    1.3  ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน 

การปองกนัและปราบปรามการทุจริต     

  2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต    

    2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ 

ภาคเอกชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

    2.2  ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในสถานศึกษา             

   3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร                       

    3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา                       

    3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบรหิารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม    

          4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบรหิารจัดการความเส่ียง                        

     4.1 สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา                        

    4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบ 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมสรางความ เขมแข็งในการ

ปองกัน และปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ

ตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสราง 

ความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบ 

คุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณดวยความ 

โปรงใสโดยมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการ ฝายตางๆ เพือ่

ตรวจสอบความถูกตองและโปรงใส  

- การกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน 

ทุกฝายโดยมีการประชาสัมพันธ

และรณรงคตอตานการทุจริต 

2. สรางกลไกความรวมมือระหวาง

หนวยงาน สถานศึกษากบั

ภาคเอกชนใหมีศักยภาพ ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ความรวมมือระหวางโรงเรียน

กับชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีมี

ความเกี่ยวของกัน 

- กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและ

ชุมชน  

- กิจกรรมครูสอนโดยครู D.A.R.E. 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการองคกร 

3. เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีของ 

บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจนารมณ

ตอตานทุจริตในการประชุมทุกครั้ง  

- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

โรงเรียน 

4. สงเสริมประสิทธิภาพ  

การดำเนินงานดานการ จัดระบบ

การควบคุมภายในและบริหาร

จัดการความเส่ียง 

4. การควบคุมภายในและการ 

จัดการความเส่ียงตางๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน 

การจัดซื้อจัดจาง  

- งานควบคุมภายในโรงเรียน  

- เผยแพรขอมูลตางๆ ใหทุกฝายใน 

โรงเรียนและสพป.สมุทรปราการ

ทราบ เปนระยะๆ หรือตามเวลาท่ี

กำหนด 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค              

   มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการ ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการ ทุจริตใหเปน

ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

   1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

    1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเช่ียวชาญ    

    1.2 กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา      

  2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา    

    2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ    

   2.2 กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน    

   3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี                      

   3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         

    3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 

หนาท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ      

  4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา      

    4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษาแก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

    4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
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เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน ในการ

ปองกัน และปราบปราม การ

ทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด 

ความสามารถของครู บุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- การอบรมครูในเรื่องการปองกัน 

การทุจริต  

- การอบรมนักเรียนในเรื่องวนิัย 

คุณธรรมพื้นฐานในตอนโฮมรูม 

กิจกรรมหนาเสาธง 

2. สรางมาตรฐานทาง วิชาชีพดาน

การปองกนั และปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

2. ปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณตอ

วิชาชีพครู  

- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

3. สงเสริมการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากรตาม หลักเกณฑและ

วิธีการ บริหารกิจการบานเมือง 

ท่ีด 

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 

ตามหนาท่ีของตนเองไดอยาง 

ถูกตอง  

- การประกาศยกยองนักเรียน ครู 

ท่ีมีผลงานดีเดนในดานตางๆ  

- สงเสริมใหครูนำเสนอผลงานท่ี

ดีเดนเพื่อเขารับรางวัลในดานตางๆ 

4. สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการ

สรางองคความรู เรื่องการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสรางองคความรู 

ในเรื่องการปองกันการทุจริตใน 

โรงเรียน 

- การใหความรูเรื่องผลประโยชน

ทับซอน  

- สรางส่ือประชาสัมพันธเรื่องการ

ทุจริต อยางสรางสรรค เขาใจงาย 

- กระตุนใหบุคลากรทุกฝายใน

โรงเรียนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ในการตอตานทุจริต 
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ส่วนท่ี 3 

ผลการดำเนินงาน 

   โรงเรียนบานบางจาก ไดขับเคล่ือนโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 

โรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายใหมี คุณธรรมและจริยธรรมและปองกันการทุจริต             

โดยดำเนินการผานกิจกรรมตางๆ ไดเสร็จส้ินแลว และรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 

 - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน        

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย ทางโรงเรียนไดดำเนินการโดยมีการแจงใหบคุลากรทุก 

ฝายในโรงเรียนไดรับทราบและรวมมือกันในการตอตานทุจริต และทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริต จนทำให 

กิจการงานทุกฝายในโรงเรียนไดดำเนินไปดวยดี สำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวสงผลใหบุคลากรทุกฝายใน    

โรงเรียนทำงานดวยความซื่อสัตย ไมมีการรองเรียนหรือขอบกพรองท่ีสงผลตอบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกร”       

การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ทำให        

การบริหารงานทุกฝาย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี การเรียนรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

สงผลใหบุคลากรในทุกฝายมีความโปรงใส ซึ่งสาธารณชนหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีสนใจในการบริหารงานของ 

โรงเรียนสามารถตรวจสอบได 

 - กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต   

จิตสาธารณะประจำป 2564 และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ สามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส 

 - กิจกรรมสรางส่ือประชาสัมพันธแนวสรางสรรคเพื่อให เขาถึงไดงาย นาสนใจและกระตุนให  

ประชาชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็นความ      

สำคัญของการกระทำท่ีทุจริตซึ่งจะสงผลตอการทำงาน และยังสรางส่ือจดหมายขาวประชาสัมพันธให 

ผูปกครอง ชุมชน ทราบเรื่องตางๆ ท่ีโรงเรียนไดดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรทางเวปไชตของ

โรงเรียน และส่ือออนไลนตางๆ 

 - กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร ประชาสัมพันธโดยการ มีสวนรวมของ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

 การดำเนินการตามกิจกรรมขางตนไดดำเนินไปดวยเพื่อบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก พฤติกรรมท่ี

สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดีมีคุณธรรม

จริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

เปนไปตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทย

เพิ่มสูงข้ึน เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการทำงานดาน

การปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

   การดำเนินการแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบานบางจาก ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน      

ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมีคุณภาพมากข้ึน และทำใหมกีารติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคและนำมาใช ประกอบการจัดทำแผนสำหรับ

การปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการ เสรมิสรางภาพลักษณะของโรงเรียน

บานบางจาก ใหเปนท่ียอมรับ มีความนาเช่ือถือ และสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 

ผูปกครองและชุมชน ไดอยางทันทวงที 

 
ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค    

ปจจัยสนับสนุน  

    1. ผูบริหารโรงเรียนบานบางจาก ใหความสำคัญกับการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

การปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผนและเขา 

รวมกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง   

    2. บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ใหความรวมมือการดำเนินการในแตละกิจกรรมตามแผนฯ 

และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ     

ปญหาอุปสรรค  

    1. ขาดผูรับผิดชอบงานโดยตรง และไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคล่ือนแผนฯ หรือ 

กิจกรรมตางๆ ใหเปนรูปธรรม เนื่องจากภาระกิจหลักคือสอนหนังสือ 
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รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบานบางจาก 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1. กิจกรรมประกาศ 

เจตนารมณ/กำหนด 

นโยบายคณุธรรมและ 

ความโปรงใส ในการ

ดำเนินงาน 

รอยละของความ  

สำเร็จในการ 

ปฏิบัติงานตาม 

แนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก 

พฤติกรรมท่ี สามารถ

แยกแยะ ระหวาง

ผลประโยชน สวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 

ประพฤติตนเปน พลเมืองดี

มีคณุธรรม จริยธรรม สูการ

เปนบุคคลตนแบบ 

-             
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รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบานบางจาก 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

2. กิจกรรมการประชุม

เชิงปฏิบัติการ “แนว

ทางการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอน 

ภายในองคกร” 

รอยละของจำนวน 

บุคลากรเปาหมาย

มีความตระหนัก

และปฏิบัติหนาท่ีให 

เปนไปตามแนวทาง 

เรื่องผลประโยชน 

ทับซอน 

บุคลากรทุกระดับ  

มีจิตสำนึกและ 

พฤติกรรมท่ีสามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตน 

และผลประโยชน 

สวนรวม ประพฤติตน 

เปนพลเมืองดี มี

คุณธรรมจริยธรรม สู

การเปนบุคคลตนแบบ 

-             
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รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบานบางจาก 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

3. กิจกรรมทำความดี 

เพ่ือสาธารณะ แบงปน 

ลดความเห็นแกตัว โดย

ยึดหลักพอเพียง มีวินัย 

สุจริต จิตสาธารณะ 

รอยละของจำนวน 

บุคลากรท่ีไดรับการ 

พัฒนาความรู 

เกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมสามารถ 

นำความรูท่ีไดรับไป 

ประยุกตใชในการ 

ปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากรทุกระดับ  

มีจิตสำนึกและ 

พฤติกรรมทสี่ามารถ 

แยกแยะระหวาง 

ผลประโยชนสวนตน 

และผลประโยชน 

สวนรวม ประพฤติตน 

เปนพลเมืองดี มี

คุณธรรมจริยธรรม สู

การเปนบุคคลตนแบบ 

- 
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รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบานบางจาก 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

4. กิจกรรมประชุม 

ปฏิบัติการเตรียมความ

พรอมรับการ ประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ITA) ประจำป 

2564 และการจัดทำ

หลักฐานเชิงประจักษ 

คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน 

คุณธรรม และ

ความ โปรงใสของ 

โรงเรียน (ITA) 

โรงเรียนมีผลการ 

ประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการ  

ดำเนินงานเปนไป ตาม

เปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมายเพ่ือผลักดัน

ใหดัชนี ภาพลักษณ

คอรรัปชั่น (CPI) ของ

ประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน 

- 
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รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบานบางจาก 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

5. กิจกรรมสรางสื่อ    

ประชาสัมพันธ แนว

สรางสรรค เพ่ือใหเขาถึง

ไดงาย นาสนใจและ

กระตุนให ประชาชนรูสึก

รวมเปน สวนหน่ึงในการ 

ตอตานการทุจริต 

จำนวนรูปแบบ 

การประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตาน 

การทุจริต เพ่ือ

สรางการรับรู 

เสรมิสรางภาพลักษณ 

ท่ีดีในองคกรและ 

สาธารณชนใหเกิด

ความเชื่อมั่นใน

กระบวนการทำงาน 

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

- 
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รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบานบางจาก 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

6. กิจกรรมการจัดทำและ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร  

ประชาสัมพันธ โดยการมี

สวนรวมของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละของความพึง

พอใจของผูรับบริการ

ตอระบบบริหาร

จัดการงาน สื่อสาร

เพ่ือตอตานการทุจริต 

ชองทาง/การนำเสนอ

ขอมูล 

เสรมิสรางภาพลักษณ 

ท่ีดีในองคกรและ 

สาธารณชนใหเกิด

ความเชื่อมั่นใน

กระบวนการทำงาน 

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

- 
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1. กิจกรรมประกาศ เจตนารมณ/กำหนด นโยบายคณุธรรมและ ความโปรงใส ในการดำเนินงาน (22) 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปองกัน ผลประโยชนทับซอน ภายในองคกร” (28) 

3. กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยดึหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต     

   จิตสาธารณะ (29) 

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ  

   ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) ประจำป 2564 และการจัดทำหลักฐานเชิง 

   ประจักษ (30) 

5. กิจกรรมสรางส่ือ ประชาสัมพันธ แนวสรางสรรค เพื่อใหเขาถึงไดงาย นาสนใจและกระตุนให  

    ประชาชนรูสึกรวมเปน สวนหนึ่งในการ ตอตานการทุจริต (32) 

6. กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร ประชาสัมพันธ โดยการมีสวนรวมของผูรับบริการ 

   และผูมีสวนไดสวนเสีย (33) 

21 
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1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.1 กิจกรรมประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบานบางจาก 
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1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 ประกาศโรงเรียนบานบางจาก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบานบางจาก 
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1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ประกาศโรงเรียนบานบางจาก เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

ของโรงเรียนบานบางจาก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4 ประกาศโรงเรียนบานบางจาก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงเรียนบานบางจาก 
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1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ประกาศโรงเรียนบานบางจาก เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนของโรงเรียนบานบางจาก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.6 ประกาศโรงเรียนบานบางจาก เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน 

กับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนบานบางจาก 
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1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.7 ประกาศโรงเรียนบานบางจาก เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนของขาราชการ 
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1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.7 ประกาศโรงเรียนบานบางจาก เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนของขาราชการ 
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2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปองกัน ผลประโยชนทับซอนภายในองคกร” 
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3. กิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว  

โดยยดึหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 บุคลากรทุกระดับ ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ 
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4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา (ITA) ประจำป 2564 และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 การประชุมเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) ประจำป 2564 และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ 
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4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา (ITA) ประจำป 2564 และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.2 จากการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 2564 

สงผลใหโรงเรียนบานบางจากไดรับผลคะแนนการประเมินฯ ไดคะแนน 96.40 (ลำดับท่ี 5) ระดับ AA 

http://www.nayokcity.go.th/ITA/order.pdf
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5. กิจกรรมสรางสื่อ ประชาสัมพันธ แนวสรางสรรค เพื่อใหเขาถึงไดงาย นาสนใจและกระตุนใหประชาชน

รูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต 

ประชาชนสามารถติดตามขาวสารตางๆ ได ผานทางเว็บไซตโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.banbangchakschool.com/mainpage 

ประชาชนสามารถติดตามขาวสารตางๆ ได ผานทาง FB Fanpage : งานประชาสัมพันธ โรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
https://web.facebook.com/banbangchak 

 
5.1 เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการทำงาน 

 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประชาชนสมารถติดตามขาวสารตางๆ ผานชองทางตางๆ 

และทำใหรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต 

http://www.banbangchakschool.com/mainpage
https://web.facebook.com/banbangchak
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6. กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยทุธศาสตร ประชาสัมพันธ โดยการมีสวนรวมของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

6.1 การมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
6.2 การมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของโรงเรียนบานบางจาก ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เพื่อนำไปใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการใหบริการดานตางๆ ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 

http://www.nayokcity.go.th/ITA/order.pdf
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