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 รายงานผลการด า เนินการป้ องกันการทุ จ ริ ตประจ าปี  โ รง เ รี ยน แม่ทะประชาสามั คคี               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3      
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไป ตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการ
ทุจริต และ 3) เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต รายงานผลการด าเนินการป้องกัน       
การทุจริตประจ าปีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ 
คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ 
ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน (ITA) 
 ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
จนส าเร็จเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีลดน้อยลง 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ 
การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือ 
มาตรการต่าง ๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์       
การทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพ่ือความโปร่งใส 
นานาชาติ (TransparencyInternational : TI) มีความเห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ 
ต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ 
ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ 
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กร 
หรือโครงสร้างสถาบันของชาติที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูก 
กระทบจากการด าเนินมาตรการดังกล่าวด้วย โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ปี2560 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
อยู่ในอันดับที่ 96 จากการจัดอับดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่น 
ต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม     
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 
ระดับ ความส าเร็จ ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจาก
ผลส าเร็จ ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่ เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน 
ๆ ตามระเบยีบ ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคค ี ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 
 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ ( Intergrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
 กรอบการประมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1) ดัชนีความโปร่งใส 
 2) ดัชนีความรับผิด 
 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 
 โดยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนรับไปด าเนินการ 
และบัดนี้ การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการท างานของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีและมีการพัฒนาการในทุก ๆ ด้านมีความ
โปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ 
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บทที่ 2 
การด าเนินงาน 

 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 บัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอ
รายงานผล การด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ 
ส าหรับ กรอบ แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล           
การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย 
กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เ ส ริ มส ร้ า ง จิ ต ส านึ ก  ค่ า นิ ย ม        
ให้  โ รง เรี ยน บริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1 .  ก า ร ป ร ะกา ศ เ จ ตนา รม ณ์ 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานใน
โรงเรียน 

1.การประกาศเจตนารมณ์ก าหนด 
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
-การออกติดตามแนวทางการให้ 
ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการ 
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

 2. สร้างจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรใน 
โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
และวินัยของครูและนักเรียน 
2.1 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 
2.2 กิจกรรมบรรยายธรรมจาก 
พระอาจารย์ 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมการท าความดี 
เพ่ือสาธารณะ มีการแบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลักความ 
พอเพียง มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

3.1 โครงการน้อมน าตามหลักของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของ 
นักเรียนในทุกระดับชั้น 
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มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 การด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกิจกรรมการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียน ธนาคารขยะ โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึง
พอใจด ี
  1.2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามช่วงวัยต่าง ๆ 
  1.3 มีการน าครู และนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเรียนรู้และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล 
  2.1 มีการส่งเสริมและฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมที่จ าเป็นในการท างาน 
ร่วมกัน โดยมีการประชุมครู และการฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมแนะแนว 
  2.2 มีการให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ 
นิมนต์พระสงฆ์มาแนะน าแนวทางการปฏิบัติและการฝึกนั่งสมาธิ ทั้งในกิจกรรมของครูและนักเรียน 
นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรมศึกษาตรี 
ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก โดยนักเรียนและครูสามารถสอบผ่านได้ทุกคน 
  2.3 มีการควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่มีการร้องเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย 
 3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริตที่ใช้ในโรงเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีการส่ง 
บุคลากรในโรงเรียนไปเข้ารับการอบรม และน ามาถ่ายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนมีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนโดยส่งเป็นหนังสือ 
ข่าวให้กับผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านสุจริต โดยได้ 
ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยได้มีพิธีแสดงเจตจ านงค์ต่อต้านทุจริตของคณะครู นักเรียนก็ 
แสดงพลังในการต่อต้านทุจริต ชี้ให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีและนักเรียนที่ดี ท าตามหน้าที่ของตนเอง 
อย่างเคร่งครัด 
  4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีค่านิยม ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม การอบรมค่ายธรรมะให้กับ 
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นักเรียนและคณะครูให้ทุกระดับชั้น ตลอดจนในวันส าคัญทางพุทธศาสนามีการท าบุญตักบาตร ฟังธรรมให้กับ
นักเรียน ตลอดจน มีการเผยแพร่กิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบในข่าวจดหมายข่าวของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
และ ประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียนโดยมีเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.mts.ac.th/mainpage และ 
facebook ด้วย 
  4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการรณรงค์และ 
เผยแพร่เรื่องการทุจริต มีกิจกรรมด้านคุณธรรม มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ เก็บเงินได้ เก็บของ
ได้แล้วส่งคืนเจ้าของอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ส่วนการป้องกันมีการรณรงค์ต่อต้านเรื่องการเล่น พนันบอล 
ยาเสพติด และการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริตต่อไป การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การทุจริตต่อไป 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง      
ทุกท่าน เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการสร้างความสุจริต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมที่เน้นด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม เน้นการลงมือท าและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 การด าเนินงานในด้านนี้มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้าง 
และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง 
การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
1.บูรณาการหน่วยงานทุก ภาค
ส่ ว น  ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น  แ ล ะ 
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

1. สร้างความตระหนักและ ปลูก
จิตส านึกการเป็นพลเมืองดี 

- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมสภานักเรียน 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาค
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบ 

-กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในทุก 
ภาคเรียน 
- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหาร 
จัดการศึกษาตามแนว ทางการ 
กระจายอ านาจทาง การศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดย 
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย โดยให้ 
นั ก เ รี ยน  ผู้ ปกครอง ครู  และ 
กร รมการสถานศึ กษา  เป็ นผู้
ก าหนดนโยบายร่วมกับโรงเรียน 
- กิจกรรมการบริหารงานโดย 
คณะกรรมการ 4 ฝ่ าย โดยให้ 
นั ก เ รี ยน  ผู้ ปกครอง ครู  และ 
กรรมการสถานศึกษา เป็น 
ผู้ก าหนดนโยบายร่วมกับโรงเรียน 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมการประชุมครูและ 
บุคลากรในโรงเรียน 
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มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองด ี
  1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา 
กับองค์กรทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนมีการร่วมมือกับทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เข้ามามีส่วนการปลูกฝัง ความรู้ ให้กับนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักในเรื่องต่าง เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และ 
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงาน 
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ เรื่องการจัดซื้อ 
จัดจ้างมีความถูกต้อง เปิดเผยเพื่อให้โอกาสกับหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาข้อมูลของโรงเรียน ทั้งในอินเตอร์เน็ต 
ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน 
  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ ให้ข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่าง 
กันในเว็ปไซต์ของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 
ต่าง ๆ และในโรงเรียนยังมีกล่องรับข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วย โดยภายในโรงเรียน 
ยังมีระบบอินเตอร์เน็ต สัญญาณไวไฟ เพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
  1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทาง
โรงเรียนได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายจนกิจกรรมต่าง  ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
ด้วยดี ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา         
มีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
  2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
  1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
รับผิดชอบ 
  1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง 
  1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ 
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เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. เสริมสร้างความ เข้มแข็งในการ 
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้าง
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบ 
คุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณด้วยความ 
โ ป ร่ ง ใ ส โ ด ย มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือ 
ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใส 
- ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ น
โ ร ง เ รี ย น  ทุ ก ฝ่ า ย โ ด ย มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง 
ห น่ ว ย ง า น  ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน 

- กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ 
ชุมชน 

3 .  พัฒนาประสิ ทธิ ภ าพ  การ
บริหารจัดการองค์กร 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ 
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 
ต่อต้าน ทุจริตในการประชุมทุก
ครั้ง  
- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
โรงเรียน  

 

4.  ส่ ง เสริมประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานด้านการจัดระบบการ
ควบคุมภายในและบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง 

4. การควบคุมภายในและการ 
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานควบคุมภายในโรงเรียน 
- เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ทุกฝ่าย
ใน โรงเรียนและสพม. ล าปาง 
ล าพูน ทราบ เป็นระยะ ๆ หรือ
ตามเวลาทีก่ าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
  1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
  1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 
  4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกัน และปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา 

1 .  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะขี ด 
ความสามารถของครู  บุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียนในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- การอบรมครูในเรื่องการป้องกัน 
การทุจริต 
- การอบรมนักเรียนในเรื่องวินัย 
คุณธรรมพ้ืนฐานในตอนโฮมรูม 
กิจกรรมหน้าเสาธง 

2. สร้างมาตรฐานทาง วิชาชีพด้าน 
การป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

2. ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในโรงเรียน 

- ค รู ทุ กคนมี จ ร รยาบรรณต่ อ 
วิชาชีพครู 
- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรตาม หลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ 

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 
ตามหน้ าที่ ของตนเองได้อย่ า ง 
ถูกต้อง 

- การประกาศยกย่องนักเรียน ครู 
ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการ
สร้างองค์ความรู้ เรื่องการป้องกัน 
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน 
สถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ 
ในเรื่องการป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียน 

- การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการ 
ทุจริต อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย 
- กระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายใน 
โรงเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการต่อต้านทุจริต 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและ            
ธรรมาภิบาลใน โรงเรียน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 
 - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานการ
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการโดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุกฝ่าย
ในโรงเรียนได้รับทราบและร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริต และท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนท าให้กิจการ
งานทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ด าเนินไปด้วยดีส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
ท างานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการร้องเรียนหรือข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” 
การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน การด าเนินงานตามกิจกรรมนี้ท าให้การ
บริหารงานทุกฝ่าย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี การเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส่งผลให้บุคลากรในทุกฝ่ายมีความโปร่งใส ซึ่งสาธารณชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สนใจในการบริหารงานของ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบได้ 
 - กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะประจ าปี 2565 และการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 
 - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็น
ความส าคัญของการกระท าที่ทุจริตซึ่งจะส่งผลต่อการท างาน และยังสร้างสื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ทางเว็ปไชต์ของ 
โรงเรียนและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
 - กิจกรรมการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 
 การด าเนินการตามกิจกรรมข้างต้นได้ด าเนินไปด้วยเพ่ือบุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกพฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)ของประเทศไทย 
เพ่ิมสูงขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียน    
แม่ทะประชาสามัคคี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใสและ         
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้นและท าให้มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ 
ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ 
เสริมสร้างภาพลักษณะของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างทันท่วงที 
 ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางจาก ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานงานตามแผนและเข้า 
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความ
ตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ 
 ปัญหาอุปสรรค 
 1. ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากภาระกิจหลักคือสอนหนังสือ 


