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หน้า ข  

ค ำน ำ  
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของแผน

ปฏิบัติ การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โดยเป็นการนาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาปฏิ
บัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาข้อบกพร่องในประเด็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเปา้หมายคือ85คะแนนโด
ยกําหนดเป็นประเด็นแนวทางนําสู่การปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการทีเ่ป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดก
ารทจุริตในหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที ่3  (พ.ศ. 
2560-2564)โดยนําผลการวิเคราะห์มากาํหนดมาตรการดําเนินงานเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดําเนินงานของหนว่ยงาน  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ใหค้วามร่วมมือในการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่
งใสภายใน หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อเป็นกรอบทิศทาง ใน การดำเนินการปลูกฝังวิธคีิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สุจริต 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนนิงานใหเ้กิดผล สำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรปูธรรม  

 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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หน้า 1  

ส่วนท่ี 1 
กำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ              

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของตัวช้ีวดัที่มีคะแนนต่ำกว่ารอ้ยละ 80 

จำนวน 4 ตัวช้ีวัดไดแ้ก่  

ตัวช้ีวัด 4.การใช้ทรพัย์สินของทางราชการ 

ตัวช้ีวัดที ่8. แนวทางการปรับปรงุระบบการทำงาน  

สพท. จะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทัง้การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่และกระบวนการทำงานของ 
หน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
โดย ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการหรอืผู้มาติดต่อ เข้ามามสี่วนร่วม ในการปรับปรุง พัฒนา 
การดำเนินงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรใหค้วามสำคัญกับการปรับปรุง 
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  

ตัวช้ีวัดที ่9.การเปิดเผยข้อมูล  

โรงเรียนตกพรมวิทยาคารจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล (2) 
การบริหารงาน  ได้แก่ แผนดำเนนิงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใชจ้่าย งบประมาณประจำปี และการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ (4) 
การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ได้แก่   
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ 
เรื่องร้องเรียน การทจุริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง 
ความโปร่งใสใน การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ตัวช้ีวัดที ่10. แนวทางการป้องกันการทุจรติ  
1) โรงเรียนตกพรมวทิยาคารการศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่มีแนวทาง  สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพฒันาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา  

2) โรงเรียนตกพรมวทิยาคารต้องดำเนนิการเพื่อป้องกันการทจุริต ได้แก่ เจตจำนงสจุริต ของผู้บริหาร 
การ ประเมนิความเสี่ยงเพื่อการป้องกนัการทจุริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต  



หน้า 2 
3) โรงเรียนตกพรมวทิยาคารต้องวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนนิงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ ตัวชี้วดั 
ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดออ่นตัวชี้วัดทีจ่ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนา 
ให้ดีข้ึน แนว ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัติของหน่วยงานใหส้อดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ดำเนนิการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อน การสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะหผ์ล การประเมินฯ  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเชน่ 
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง การกำหนดข้ันตอน หรือวิธีการ ปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ใหน้ำไปสูก่ารปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจรติ   
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน โรงเรียนตก
พรมวิทยาคาร การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้  

มาตรการเพือ่ขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

1.ดำเนนิกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเก
ณฑ์การประเมิน  ITA (ประชุม Online) 
และรายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนตกพรมวทิยาคาร 
ทบทวนข้อมูล วิเคราะหะและบริบทที่เกี่ยวข้อง  

ข้ันตอนดำเนินงาน   

1.1นำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกนักา
รทุจริต โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.2 ทบทวนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ป้องกนัการทุจริตฯ หรือไม่ 
ถ้าบูรณาการได้ใหจ้ัดการดำเนินการควบคู่กันไป  

2. ยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสของสถานศึกษา โดยดำเนินงาน 
จัดการเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมนิความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต เพื่อดำเนนิการจัดหา 
มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการ พัฒนา  

ข้ันตอนดำเนินงาน   
2.1 ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
2.2 ดำเนินการประเมนิความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทจุริต  
2.3 ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จากกจิกรรมต่างๆ  
2.4 ดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์พัฒนามาตรฐาน 
คุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑก์ารประเมิน ITA (ประชุม Online)  

3.จัดการดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบข้อมูลตามตัวช้ีวัดในการป
ระเมินคุณธรรม และความโปรง่ใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อตรวจสอบและกลัน้กรองข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรยีนตกพรมวิทยาคาร 



หน้า 4 

ข้ันตอนดำเนินงาน 
3.1 แบ่งข้อมูลตัวชี้วัดออกเป็นหัวข้อตามอำนาจหนา้ทีท่ี่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม/ฝา่ย 

ในสถานศึกษา  
3.2 จัดทำรายชื่อรายคณะทำงานที่รับชอบในแต่ละตัวชี้วัด  
3.3 อธิบายข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนด ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ส่วนที ่2  

การดำเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหนว่ยงาน  

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  

ได้การดำเนนิการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 
ดังนี ้ 

1.ดำเนนิกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์
การประเมนิ ITA  
และรายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ทบทวนข้อมูล วิเคราะห์และบริบท  

ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตา
มเกณฑ์การ ประเมิน  ITA (ประชุม Online) ไปสู่การปฏิบัติดังนี้  

1. นำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   

2. ทบทวนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานศกึษา
ว่าสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตฯ 
หรือไม่ถ้าบูรณาการได้ใหจ้ัดการดำเนินการควบคู่กบัไปโดยได้มีการปรับปรุงปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้สอดคลองกับผลการวิเคราะห์โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเนน้เรื่องพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมนิ ITA ให้ได้คา้ตามเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ด้านกฏหมาย ดังนี ้ 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งมาตรการกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
กิจกรรมที่ 2  พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ประชุม Online)  
กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่ส่งเสริมสนับสนนุการมีส่วนร่วม 
ดำเนินการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ(ประชุม Online)  
กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานITA  

  กิจกรรมที่ 5สร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
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2. ยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสของสถานศกึษา โดยดำเนนิงานจัดการ 
เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมนิความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทจุริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต เพื่อดำเนนิการจัดหา 
มาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา  

2.1ดำเนนิการประกาศเจตจำนงสุจรติของผูบ้ริหาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
    และสามารถเข้าดูรายละเอียดการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารได้ที่  

 

2.2 การดำเนนิกิจกรรมประเมินความเส่ียงเพือ่การป้องกันการทุจรติ โรงเรียนตก

พรมวทิยาคาร ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ดำเนนิการจัดทำแผนการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจั
ดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  

2. วิเคราะห์องค์กร โดยมีการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือ  

– ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)  
– ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risks)  
– ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks)  
– ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)  
– ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)  
– ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)  
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3. กำหนดเกณ์การประเมิน (โอกาส / ผลกระทบ)  

4. พจิารณาให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบการให้คะแนนความเสี่ยง  

5.พิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงโดยนำความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารจั

ดการความเสี่ยง และได้จัดทำรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และได้ประเมินความเส่ียงเพื่อการปอ้งกันการทุจรติโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที่ประชุมมมีติใหก้ิจกรรมความเสี่ยงด้านที่ 6 ความเสี่ยงด้านความนา่เชื่อถือขององค์กร 
(Reputational  Risks)ประเด็นที่อยู่ในระดับที่มคีวามเสี่ยงทีจ่ะเกิดการทจุริตสูงมาก 
จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร็ว ตามรายงาน การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  

2.3 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ดำเนินปรบัปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
และได้บูรณาการกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจันทบุรตีราด 
เพื่อให้สามารถสอดคล้องตามนโยบายการป้องกันการทจุริต โดยได้ดำเนินการเสริมสรา้ง วัฒนธรรมองค์กร ดังนี ้ 

1.การมีสว่นรว่ม ( Participation ) : การทีจ่ะนำพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืนหรือม ีวัฒนธรรมองค์กรที่ 
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นัน้ การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการครู และ บุคลากร ทางการศกึษาทุก
คนต้ังแต่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ตลอดจน ครู ในโรงเรียน ลว้นแล้วแต่มี
ความสำคัญและความจ าเป็น อย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือ จากทุกฝ่ายใน องค์กรแล้ว ก็
ยากทีจ่ะพบเจอกับค าวา่ องค์กรแห่งความ ยั่งยืน 

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : สิ่งจำเปน็อีกประการหนึ่งในการ เสริมสรา้ง 
วัฒนธรรม องคก์รให้แข็งแกร่ง คือการมีคณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี ทศันคติในการเปิดใจ 
กว้าง ยอมรับความ เปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิง่ทีเ่ป็น นโยบายขององคก์ร 
นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสทิธิผล เกิดความยั่งยืนในองค์กร 

3.ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการยอมรับ (Trust and Respect ) : การขับเคลื่อน องค์กรสู่ ความย่ังยืน 
หรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด คือ ความไว้เนื้อเชือ่ใจ และการยอมรับใน ตัวบุคลากรในองค์กร 
ผู้บริหารควร ไว้ เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของบุคลากรภายใน องค์กร ที่ตนเองได้
สัมภาษณ์หรือร่วมงานกับองค์กรด้วย ตนเอง ต้องสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่ของ คนท างานไม่แบ่งชน
ชั้นในการทำงาน 
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4.ข้อผูกพันหรือพันธะสญัญา ( Commitment ) : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่าง 
ย่ังยืน นัน้ ครูทุก คนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุก
คนจะ มุง่มั่นไปสู ่เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่องคก์รได้จัดต้ังไว้อย่างต่อเนื่องและไม่
ล้มเลิกข้อผกูพัน หรือพนัธะสัญญา 

5.ปณธิานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution ) : ยุคอดีต ยุดปัจจุบันหรือยุค อนาคตก็
เกิด ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสงัคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการหนึง่ ในการ น 
าพาองค์กร ให้ฝา่ฟัน ไปพบกับความ  สำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความ ย่ังยนืได้ ดังนั้น 
ผู้บริหารและคณะครูทกุคน จะต้อง ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันทีจ่ะขจัด ปัดเปา่ความขัดแย้ง
ที่ มีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ในองค์กร ให้กลับกลายมา เป็นพลงัแห่งความคิด สร้างสรรค์หรือความ
คิดเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามคัค ี

6.ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ( Consensus ) : ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคล สามารถขจัด 
ความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคดิที่สร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนภายใน องค์กร ได้แล้วนัน้
ความเปน็เอก ฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ เกี่ยวกับการ 
เสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร เป็นไป อย่างงา่ยดาย เพราะครูส่วนใหญ่ในองค์กร เห็นชอบและพูดเป็น 
เสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน 

7.การตดัสินใจ ( Decision Making ) : การที่ผู้บริหารกลา้ทีจ่ะบอกกับครูทุกๆ คน หรือ กล้าทีจ่ะ
แสด พฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model ) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้มิใช่เพียงติด ประกาศ หรือ
แถลงเป็นนโยบาย เทา่นัน้ รวมไปถึง การกลา้ทีจ่ะตัดสินใจ พจิารณาบริหารจัดการ กับครู ซึง่ไม่ปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม องค์กรทีทุ่กคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดง พฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมขององค์กร 

8.การรวมพลัง (Synergy ) : การเสริมสรา้งความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลัง ของทุกคนใน 
องค์กร หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกนัหลายๆ คนแล้ว กส็ามารถมีพลังทีส่ามารถ จะทำอะไรให้
ประสบ ความสำเรจ็ได้อย่างยอดเยี่ยม 

9.จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค์( Goal and Objective ) : องค์กรต้องมีจุดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร หรือวสิัยทัศน์ (Vision 
) การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน ซึ่งรวมไป
ถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ภายในองค์กร เพื่อหาทางออกหรือหลุดพน้อุปสรรค ที่เกิดข้ึน 

10.การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ( Change and Development ) : องค์กรย่อม ที่ จะต้องมี 
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การ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกจิที่ เปลี่ยนแปลงไป 
ผู้บริหารที่ต้องการ จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกจ็ะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาการ
บริหารงานภายในองคก์รและการ บริหารคนองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการ ดังที่ได้กลา่ว
มาข้างต้นนี้เพื่อองค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable Organizatio) 

2.4 การจัดทำแผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจรติ โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีองค์ประกอบโดยสรุปดังนี้  

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

หน่วยงาน โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

1. เหตุผลและความจำเป็น  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนด

วิสัยทัศน์ ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธ

กิจในการสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา

การและปฏิรูป กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตระยะท่ี 3 ยังมี ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีก

ด้วย 

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ

สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรร

มาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการ

ทุจริต ท่ีกล่าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 

“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก  
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ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตระหนักถึงความ 

สำคัญในการ เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดย

ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูก

จิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของประเทศชาต 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริต ในวงกว้าง ท้ังในระดับสถานศึกษาและชุมชน  

2) เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียน 
3. เป้าหมายโครงการ  

3.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้     
ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน  

3.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ท้ัง      
ในระดับ สถานศึกษาและระดับชุมชน  

3.3 โรงเรียนมีการพฒันาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
รับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) รวมทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1) นักเรียนในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จำนวน 175 คน  
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จำนวน 15 คน 
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2.5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ.2564 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขับเคล่ือนหลักสูตร ต้านทุจริต
ศึกษาไปใช 

นักเรียนทุกคน ได้เรียนรายวิชา
เพิ่มเติม “หน้าท่ีพลเมืองบูรณา
การหลักสูตรต้านทุจริต” 

ร้อยละ 100 - ตุลาคม 63 - กันยายน 64 กลุ่มบริหารงานวิชาการ/ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการการดำเนินงานของ องค์กร
ด้วยระบบธรรมาภิบาล 

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
มีความเข้าใจและมีส่วนร่วม ใน
การบริหารจัดการ การ
ดำเนินงานขององค์กร อันเป็นไป
ตามหลัก ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 90 - ตุลาคม 63 - กันยายน 64 กลุ่มบริหารงานทุกฝ่าย 

3. พัฒนาความรู้ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริต 

ร้อยละ 100 - ตุลาคม 63 - กันยายน 64 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
   4.1 ด้านวิชาการ  
      - กิจกรรมโฮมรูม 20 นาท 

4.1 นักเรียน ครู ผู้บริหารและ 
บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณลักษณะของโรงเรียน สุจริต 
(กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่าง พอเพียง มีจิต
สาธารณะ) 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 - ตุลาคม 63 - กันยายน 64 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานทุกฝ่าย 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   4.2 ด้านกิจกรรม  
      -กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  
      - กิจกรรมสภานักเรียน  
      - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม  
      - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

4.2 นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ  
การป้องกันการทุจริต และ 
สามารถสร้างเครือข่าย เผยแพร่
ความรู้ แลกเปล่ียน เรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชน 

ร้อยละ 80 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 63 - กันยายน 64 กลุ่มบริหารงานทุกฝ่าย 

5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
   - กิจกรรมชุมนุมทักษะอาชีพ 
   - กิจกรรมศึกษาเรียนรู้อาชีพใน
ชุมชน 

นักเรียนมีทักษะในการทำงาน 
และการบริหารจัดการ/และ 
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากกว่าส่วนตน 

ร้อยละ 80 - ตุลาคม 63 - กันยายน 64 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

6. กิจกรรมการประเมิน ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน (ITA 
Online) 

ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมิน ITA 
ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

อยู่ในระดับ B ขึ้น
ไป (ต้ังแต่ 75 
คะแนนขึ้นไป) 

- ตุลาคม 63 - กันยายน 64 ผู้บริหาร/ฝ่ายบริหาร ทุกฝ่าย/
บุคลากรทุกท่าน 



 


