
 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการปองกันการทุจริต  

โรงเรียนวังมวงพิทยาคม ปงบประมาณ 2564 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป โรงเรียนวังมวงพิทยาคม ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา ซึ่ง

สอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 

และเปนไป ตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใตแนวทาง หลัก 3 แนวทาง 

ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการ ทุจริต และ3) 

เสริมสราง ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป โรงเรียนวังมวงพิทยาคม ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ประกอบดวยสาระสําคัญ คือสวนท่ี 1 บทนํา นําเสนอความเปนมาการปองกันและ ปราบปรามการ

ทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน ของโรงเรียน 

(ITA) สวนท่ี 2 การดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต สวนท่ี 3 ผลการ ดําเนินงาน ปญหา

และอุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา  

ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทํารายงานผลการ 

ดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป โรงเรียนวังมวงพิทยาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสําเร็จ 

เพื่อเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ 

นโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนวังมวงพิทยาคมลดนอยลง  

โรงเรียนวงัมวงพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หนา  

คํานํา                                                                                                              ก          

สารบัญ                                                                                                            ข 

บทท่ี 1 บทนํา                                                                                                    1           

           ความเปนมา  

บทท่ี 2 การดําเนินงาน  

                     ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                   

                     ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

                     ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

             บทท่ี 3 ผลการดําเนินงาน  

                      ผลการดําเนินงาน  

                      แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนวังมวงพิทยาคม ประจําปงบประมาณ 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 ความเปนมา  

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ 

การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการอยางมาก แมหนวยงานภาครัฐจะไดกําหนดนโยบาย หรือ 

มาตรการตาง ๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แตปญหาดังกลาวก็ยังดํารงอยู ทําใหประเทศไทยมีภาพลักษณการ 

ทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ ซึ่งในการแกไขปญหาการทุจริตในสังคมไทย องคกรเพื่อความโปรงใส 

นานาชาติ (TransparencyInternational : TI) มีความเห็นวาจําเปนตองดําเนินการเปนกรณีพิเศษ กลาวคือ 

ตองมีการออกแบบมาตรการแกไขปญหาการทุจริตเปนการเฉพาะ โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะห 

ปญหาอยางรอบดาน ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเส่ียงหรือความเสียหายท่ี 

อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงตองพิจารณาปญหาบนพื้นฐานของความเปนจริง และความสัมพันธเช่ือมโยงกับองคกร 

หรอืโครงสรางสถาบันของชาติท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีอาจจะถูก 

กระทบจากการดําเนินมาตรการดังกลาวดวย โดยผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ป 2560 ประเทศไทยได 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

อยูในอันดับท่ี 96 จากการจัดอับดับท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งสงผลถึงภาพลักษณและดัชนีความเช่ือมั่น 

ตอตางชาติท่ีมีตอประเทศไทย 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คํา

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวงัมวงพิทยาคมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับ

ความสําเร็จ ของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจาก ผลสําเร็จ

ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือน 

ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการ 

ทุจริตการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของครูบุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 และขอกลาวหาครูบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอ 

ประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมี 

กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การ 

ตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่น ๆ 

ตามระเบียบขอกฎหมายท่ีกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ 



ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวังมวงพิทยาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น โรงเรียนวังมวงพิทยาคม 

ไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผล 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของ 

ตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร 

ดังนี ้2  

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล       

  ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา         

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภายในหนวยงานของรัฐ (Intergrity 

and Transparency Assessment : ITA) กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส แบงออกเปน 5 ดัชนี 

ดังนี ้ 

1) ดัชนีความโปรงใส  

2) ดัชนีความรับผิด 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหนวยงาน โรงเรียนวังมวงพิทยาคม ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนกรอบดําเนินงานในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ภายในโรงเรียนวังมวงพิทยาคม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จ ของการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

โดยโรงเรียนวงัมวงพิทยาคม ไดมอบหมายใหบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนรูรับไปดําเนินการ และบัดนี้การ

ดํา เนินการตามแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการ

ทํางานของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึนไปในทางท่ีดีและมีการพัฒนาการในทุก ๆ ดานมีความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 

 

 



 

 

 

บทท่ี 2 

การดําเนินงาน 

 โรงเรียนวงัมวงพิทยาคม ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป พ.ศ. 2564 ไดส้ินสุดลงแลว จึง ขอรายงาน

ผลการดําเนินงาน พรอมท้ังระบบปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุง แผนฯ 

สําหรับกรอบ แผนการดําเนินงาน ดังนี ้ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล การดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแก

สถานศึกษา บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอ

ปญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมี

วินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการ

วางรากฐานใน การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ให 

โรงเรียน บริหารงานตามหลัก 

ธรรมมาภิบาล 

1 . การประกาศเจตนารมณ บริหารงาน

ดวยความซื่อสัตย สุจริต และกําหนด 

นโยบาย คุณธรรมและความโปรงใสใน

การ ดําเนินงานในโรงเรียน 

 1.การประกาศเจตนารมณ

กําหนด นโยบาย  

- การประกาศเจตจํานง  

บริหารง านดวยความซื่อสัตย 

สุจริต  

- การประกาศนโยบาย คุณธรรม 

และความ โปรงใส ในการ 

ดําเนินงาน 

 -การออกติดตามแนวทางการให 

ของขวัญ เพื่อใหบุคลากรถือ 

ปฏิบัติตามนโยบาย ของรัฐบาล

ใน การสงเสริมการตอตานการ

ทุจริต 

 2. สรางจิตสํานึกท่ีดีใหบุคลากรใน 

โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 

และวินัย ของครูและนักเรียน 

2.1 กิจกรรมการสอบธรรม



ศึกษา  

2.2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

 3. กิจกรรมการใหความรูเรื่อง 

ผลประโยชนทับซอนกับบุคลากร ทุกคน 

3. สงเสริมกิจกรรมการทําความ

ดี เพื่อสาธารณะ มีการแบงปน 

ลด ความเห็นแกตัวโดยยึดหลัก

ความ พอเพียง มีวินัยและมีจิต

สาธารณะ 3.1 โครงการนอมนํา

ตามหลักของ เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

ของนักเรียนในทุกระดับช้ัน 

 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน  

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการดังนี ้

    1.1 การดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมปลูก ผักสวน

ครัว กิจกรรมเล้ียงแมงสะด้ิง (จ้ิงหรีด) กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส กิจกรรสหกรณรานคา โรงเรียน 

ธนาคารขยะ โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจดี  

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยนอมนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา ใชในกลม

สาระตาง ๆ ตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามชวงวัยตาง ๆ  

1.3 มีการนําครูและนักเรียนไปศึกษาเรียนรูตามแหลงการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

เรียนรูและนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

 2. สงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวย หลักธรรมาภิ

บาล 

 2.1 มีการสงเสริมและฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมท่ีจําเปนในการทํางาน รวมกัน 

โดยมีการประชุมครูและการฝกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมีหนาเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม

แนะแนว  

2.2 มีการใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนมีการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ นิมนต

พระสงฆมาแนะนําแนวทางการปฏิบัติและการนั่งสมาธิ ท้ังในกิจกรรมของครูและนักเรียน นอกจากนั้น ยังมี



การสงเสริมใหมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรม ศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท 

และธรรมศึกษาเอก โดยนักเรียนและครูสามารถสอบผานไดทุกคน  

2.3 มีการควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ ปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไมมีการรองเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย  

3. กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต 

สถานศึกษา ไดดําเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริตท่ีใชในโรงเรียนในทุกระดับช้ัน โดยมี การสง

บุคลากรในโรงเรียนไปเขารับการอบรม และนํามาถายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อนํามาใชในการ จัดการ

เรียนรูของนักเรียน ตลอดจนมีการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันการทุจริตในโรงเรียนโดยสงเปน หนังสือ

ขาวใหกับผูปกครองทราบเปนระยะๆ ตลอดปการศึกษา  

4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานสุจริต โดยได  

ดําเนินการดังนี ้ 

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ ซื่อสัตย 

สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไดมีพิธีแสดงเจตจํานงคตอตานทุจริตของคณะครูนักเรียนก็ แสดง

พลังในการตอตานทุจริต ช้ีใหเห็นถึงการเปนขาราชการท่ีดีและนักเรียนท่ีดี ทําตามหนาท่ีของตนเอง อยาง

เครงครัด 

 4.2 รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหมีคานิยม ยกยองเชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติ ตนตาม

หลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรม การอบรมคายธรรมะใหกับนักเรียนและ คณะครู

ใหทุกระดับช้ัน ตลอดจนในวันพระมีการท าบุญตักบาตร ฟงธรรมใหกับนักเรียน ตลอดจนมีการ เผยแพร

กิจกรรมใหผูปกครองทราบในขาวจดหมายขาวของโรงเรียนตลอดปการศึกษา และประชาสัมพันธ กิจการของ

โรงเรียนโดยมีเว็บไซตของโรงเรียน และ facebook ดวย  

4.3 สงเสริม เชิดชูหนวยงาน หรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตใน

โรงเรียน ทางโรงเรียนไดมีการเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนท่ีมีผลงานดีเดนในการรณรงคและ เผยแพร

เรื่องการทุจริต มอบรางวัลใหกับนักเรียนท่ีมีความซื่อสัตย เก็บเงินได เก็บ ของไดแลวสงคืนเจาของอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ สวนการปองกันมีการรณรงคตอตานเรื่องการเลนพนัน บอล ยาเสพติด และการพนัน

ทุกรูปแบบ ซึ่งเปนสาเหตุของการทุจริตตอไป  

4.4 สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา ทางโรงเรียนไดดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผูปกครองทุก ทาน 

เพื่อปลูกฝงคานิยมการสรางความสุจริต ผานกิจกรรมตาง ๆ เชนกิจกรรมท่ีเนนดานคุณธรรมและ จริยธรรม 

เนนการลงมือทําและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง  



ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา การดําเนินงานในดานนี้มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสราง  

และพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึง 

การสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

บูรณาการหนวยงานทุก ภาคสวน 

ในการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

1. สรางความตระหนักและปลูก 

จิตสํานึกการเปนพลเมืองดี 

- กิจกรรมคนดีศรีวังมวง  

- กิจกรรมเสริมสรางวินัยนักเรียน  

- กิจกรรมีหนาเสาธง  

- กิจกรรมสภานักเรียน  

 

 2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาค 

ประชาชน ในการติดตามตรวจ 

สอบการทุจริต หรือ ประพฤติมิ

ชอบ 

- กิจกรรมการประชุ ม 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 - กิจกรรมประชุมผูปกครองในทุก 

ภาคเรียน  

- กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ 

ขาวสาร ระหวางบานกับโรงเรียน 

 - กระดานขาวและชองทางรับ 

เรื่องรองทุกขและขอเสนอแนะ 

ตาง ๆ 

  - กิจกรรมการบริหารงานโดย 

คณะกรรมการ4 ฝาย โดยให 

นักเรียน ผูปกครอง ครูและ

กรรมการสถานศึกษา เปนผู 

กําหนดนโยบายรวมกับโรงเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน  

- กิจกรรมการประชุมครูและ 

บุคลากรในโรงเรียน 

 



 

 

 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน  

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูก จิตสํานึก

การเปนพลเมืองดี  

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน สถานศึกษา กับองคกร

ทุกภาคสวน ทางโรงเรียนมีการรวมมือกับทางสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  องคการ

บริหารสวนตําบลบานมวง, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานมวง, วัดบานมวง , วัดปาโนนสวาง 

ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเขามา มีสวนการปลูกฝงความรู ใหกับนักเรียนในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน

ตระหนักในเรื่องตาง ๆ เพื่อปลูกฝง นักเรียนใหเปนคนดีมีศีลธรรม  

1.2 สงเสริมสนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชนใหมีความเขมแข็ง และเปน อิสระ

ในการท าหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงาน ประชาสัมพันธ

เรื่องตาง ๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพรขอมูลของโรงเรียน กิจกรรมตาง ๆ เรื่องการจัดซื้อจัด จางมีความ

ถูกตองเปดเผยเพื่อใหโอกาสกับหนวยงานตาง ๆ มาศึกษาขอมูลของโรงเรียน ท้ังในอินเตอรเน็ต ใน เว็บไซต

ของโรงเรียน  

1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทําการเผยแพร ใหขอมูล ประชาสัมพันธ 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพื่อติดตอส่ือสารระหวาง กันในเว็บไซต

ของโรงเรียนมกีระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพื่อใหบุคคลตาง ๆ เขามาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ตาง ๆ และใน

โรงเรียนยงัมีกลองรับขอความแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย โดยภายในโรงเรียน ยังมีระบบ

อินเตอรเน็ต สัญญาณไวไฟ เพื่อใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดใชในการจัดการเรียนการสอนและ การศึกษา

หาความรูดวยตนเอง  

1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทางโรงเรียน ได

ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ โดยไดรับความรวมมือกับทุกฝาย จนกิจกรรมตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตรง 

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ    

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มี ความต่ืนตัว

ตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

 2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวก หลากหลาย รวมท้ัง

สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงาน หรือขอมูลนั้น  



2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน  

2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ ปองกนั

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

          3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยเนน

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

           3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพื่อพัฒนา 

คุณภาพทางการศึกษา  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค  

  มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และ

มีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ 

หนวยงานทุกภาคสวน มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมใน การ

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม  

1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ หนวยงาน 

อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความ รับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา ดวย กันเอง  

1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ ปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตใน

สถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการูองคกร  



3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม  

4. สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเส่ียง  

4.1 สงเสริมใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

 4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบ 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมสรางความเขมแข็งในการ 

ปองกัน และปราบปรามกา ร 

ทุจริตสถานศึกษา 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการ 

ตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสราง 

ความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบ 

คุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณดวย 

ความโปรงใสโดยมีการแตงต้ัง 

คณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง และ 

โปรงใส  

- การกระตุนใหบุคลากรใน  

โรงเรียนทุกฝายโดยมีการ 

ประชาสัมพันธและรณรงคตอตาน 

การทุจริต 

2 . สราง กลไกความ รวมมื อ 

ระหวางหนวยงาน สถานศึกษากับ 

ภาคเอกชนใหมีศักยภาพ ในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ความรวมมือระหวางโรงเรียน 

กับชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ ท่ี 

มีความเกี่ยวของกัน 

- กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือ 

ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 

และชุมชน 

 - กิจกรรมครูสอนโดยครูD.A.R.E. 

3 . พัฒนาประสิทธิภาพ การ 

บริหารจัดการูองคกร 

3. เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีของ 

บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจนารมณ 

ตอตาน ทุจริตในการประชุมทุก 

ครั้ง  

- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

โรงเรียน 

4. สงเสริมประสิทธิภาพ การดํา 

เนินงานดานการจัดระบบการ 

ควบคุมภายในและบริหารจัดการ 

ความเส่ียง 

4. การควบคุมภายในและการ 

จัดการความเส่ียงตาง ๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน 

การจัดซื้อจัดจาง  

-งานควบคุมภายในโรงเรียน 

 - เผยแพรขอมูลตาง ๆ ใหทุกฝาย 

ในโรงเรียนทราบ เปนระยะ ๆ 

 

  

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ในการปองกันและปราบปราม การ 

ทุจริตสถานศึกษา  

                  วัตถุประสงค  

            มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตให เปน

ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาค 

สวน  

                มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  

    1.1 กําหนดใหครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตร ดานการปองกัน 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 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร การ บริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หนาท่ีและ

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกนัและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา 

 4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาแก 

ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  



4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 

ปองกัน และปราบปราม การ 

ทุจริตสถานศึกษา 

1 . พัฒนา สมรรถนะ และขีด 

ความสามารถของครูบุคลากร ทาง

การศึกษา นักเรียน ในการ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

 - การอบรมครูในเรื่องการปองกนั 

การทุจริต 

- การอบรมนักเรียนในเรื่องวนิัย 

คุณธรรมพื้นฐานในตอนโฮมรูม กิจ

กรรมีหนาเสาธง 

2. สรางมาตรฐานทาง วิชาชีพ 

ดานการปองกัน และปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

2. ปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณตอ 

วิชาชีพครู 

 - โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

3. สงเสริมการปฏิบัติงาน ของ 

บุคลากรตาม หลักเกณฑและ 

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 

ตามหนาท่ีของตนเองไดอยาง 

ถูกตอง 

- การประกาศยกยองนกัเรียน ครู 

ท่ีมีผลงานดีเดนในดานตาง ๆ  

– สงเสริมใหครูนําเสนอผลงานท่ี 

ดีเดนเพื่อเขารับรางวัลในดาน 

ตางๆ 

4. สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการ 

สรางองคความรู เรื่องการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสรางองคความรู 

ในเรื่องการปองกันการทุจริตใน 

โรงเรียน 

- การใหความรูเรื่องผลประโยชน 

ทับซอน  

- สรางส่ือประชาสัมพันธเรื่องการ 

ทุจริต อยางสรางสรรค เขาใจงาย 

- กระตุนใหบุคลากรทุกฝายใน 

โรงเรียนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง 

ในการตอตานการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนวงัมวงพิทยาคม ไดขับเคล่ือนโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

โรงเรียน เพื่อพฒันาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายใหมีคุณธรรมและจริยธรรมและปองกันการทุจริต โดย 

ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ ไดเสร็จส้ินแลว และรายงานผลการดําเนินงานดังนี ้ 

 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ กําหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน การ

ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย ทางโรงเรียนไดดําเนินการโดยมีการแจงใหบุคลากรทุก ฝาย

ในโรงเรียนไดรับทราบและรวมมือกันในการตอตานทุจริต และทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต จนทําให กิจการ

งานทุกฝายในโรงเรียนไดดําเนินไปดวยดี สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวสงผลใหบุคลากรทุกฝายใน โรงเรียน

ทํางานดวยความซื่อสัตย ไมมีการรองเรียน หรือขอบกพรองท่ีสงผลตอบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน  

 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกร” การ

ประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน การดําเนินงานตามกิจกรรมนี้ทําใหการ 

บริหารงานทุกฝาย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี การเรียนรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

สงผลใหบุคลากรในทุกฝายมีความโปรงใส ซึ่งสาธารณชนหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีสนใจในการบริหารงานของ 

โรงเรียนสามารถตรวจสอบได 

 กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริตจิต

สาธารณะประจําป 2564 และการจัดทําหลักฐานเชิงประจักษ สามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส  

 กิจกรรมสรางส่ือประชาสัมพันธแนวสรางสรรคเพื่อใหเขาถึงไดงาย นาสนใจและกระตุนให ประชาชน

รูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็น ความสําคัญของการ

กระทําท่ีทุจริตซึ่งจะสงผลตอการทํางาน และยังสรางส่ือจดหมายขาวประชาสัมพันธให ผูปกครอง ชุมชนทราบ

เรื่องตาง ๆ ท่ีโรงเรียนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรทางเว็บไซตของ โรงเรียน และส่ือออนไลนตาง 

ๆ  

 กิจกรรมการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร ประชาสัมพันธโดยการมีสวนรวมของ ผูรับบริการ

และผูมีสวนไดเสียการดําเนินการตามกิจกรรมขางตนไดดําเนินไปดวยเพื่อบุคลากรทุกระดับมี จิตสํานึก 

พฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะแยะวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปน พลเมือง

ดีมีคุณธรรมจริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน การ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของ 



ประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการ 

ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนวัง

มวงพิทยาคม ประจําปงบประมาณ 2564 สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปรงใส และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานี้เปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมีคุณภาพมากข้ึน และทํา ใหมี

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคและนํามาใช 

ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการ 

เสริมสรางภาพลักษณะของโรงเรียนวังมวงพิทยาคม ใหเปนท่ียอมรับ มีความนาเช่ือถือ และสามารถ 

ตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดอยางทันทวงที ปจจัยสนับสนุน/

ปญหาอุปสรรค ปจจัยสนับสนุน 

 1. ผูบริหารโรงเรียนวังมวงพิทยาคมใหความสําคัญกับการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ

ปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

2. บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความ

ตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ 

 ปญหาอุปสรรค  

1. ขาดผูรับผิดชอบงานโดยตรง และไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคล่ือนแผนฯ หรือกิจกรรม ตาง 

ๆ ใหเปนรูปธรรมเนื่องจากภารกิจหลักคือสอนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


