
 
รายงานผลการดำเนินงาน 

การป้องกันการทจุริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพ่ือสรุป

กิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดยประกอบไปด้วย รายงาน
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้ดําเนินงานเสร็จสิ้น แล้วตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานต่อไป 

 
 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
 คำนำ ก 
 สารบัญ  ข 
     - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

    - ผลการดําเนินงาน ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
    - รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
      ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตัวชี้วัดที่ 7 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จ
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจั ดการข้อร้องเรียนเรื ่องการทุจริต           
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ข้อกล่าวหาครูบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม 
ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 นั้น โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความสมดุลทั้ง        

ด้านร่างกาย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพ้ืนฐานความรู้
ด้านเทคโนโลยี บริการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ 



พันธกิจ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาอย่าง

จริงจัง และต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใสและ     

เป็นธรรม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

ต่อประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการปฏิบัติ 
4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการ
รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เร ียนรู ้และปฏิบัติงานตามหน้าที ่ด ้วยหลัก             

ธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูต ร

บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 
 



4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ

เป็นพลเมืองด ี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากั บ

องค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น

อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน 

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทัง้สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 



2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
1.1 ให้สถานศึกษาที ่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ

หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา        
ด้วยกันเอง 

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 



 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 



ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1.2) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 
1.3) การใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนกับทุกคนในโรงเรียน เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.2) จัดกิจกรรมประชุม เช่น กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรี ยน กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.1) การบริหารงบประมาณด้วยความโปรงใสโดยมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองและโปรงใส 

3.2) งานควบคุมภายในโรงเรียน 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 
4.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูบุคลากรและนักเรียน

ในโรงเรียน 

บทสรุป 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 กำกับการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 



ปัญหา/อุปสรรค  
บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการนําความรู้สู ่ห้องเรียน และการสร้างหลักสูตรสาระเพิ่มเติมที่จะ

นําไปใช้ในห้องเรียนได้ในบางส่วน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
จัดอบรมแกนนําให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 



รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม - เพ่ือจัดอบรมนักเรียนแกนนำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - โรงเรียนได้ดำเนินการจัดอบรมแกนนำนักเรียน
และครูตามโครงการโณงเรียนคุณธรรม 

2) กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริต 

- เพ่ือจัดการอบรมในการนำหลักสูตร
ต้านทุจริตบูรณาการทุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- เพ่ือให้คณะครูได้นำหลักสูตรต้าน
ทุจริตมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-19 
 
- คณะครูได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในทุกระดับชั้น 

3) การใหความรูเรื่องผลประโยชน
ทับซอนกับทุกคนในโรงเรียน เช่น 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

- เพ่ือส่งเสริมการทำความด ี          
เพ่ือสาธารณะ โดยยึดหลักความ 
พอเพียง มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - โรงเรียนมีการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
กิจกรรมร้านกาแฟred&white กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ 
และกิจกรรมบันทึกความดี 
- คณะครูได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

- เพ่ือสร้างความตระหนักและการ
ปลูกฝังการเป็นพลเมืองดี 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - โรงเรียนมีการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมเด็กดีศรีเวียงแก่น 
กิจกรรมสภานักเรียน และ 6กิจกรรมรอบวัน 

2) จัดกิจกรรมประชุม เช่น 
กิจกรรมการประชุมครูและ
บุคลากรในโรงเรียน กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นต้น 

- เพ่ือสงเสริมการมีสวนร่วมของภาค 
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาตามแนวทางการ 
กระจายอำนาจทางการศึกษา 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - โรงเรียนมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมประชุมครู
และบุคลากรในโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง จัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
1) การบริหารงบประมาณด้วย
ความโปรงใสโดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองและโปรงใส 

- เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม สร้างความโปรงใส
และเปน็ธรรมในการบริหารงานบุคคล
ภายใตระบบคุณธรรม 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงบประมาณด้วย
ความโปรงใส มีการกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ภายใตระบบคุณธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและโปรงใส  

2) งานควบคุมภายในโรงเรียน - สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - โรงเรียนได้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาทุกๆปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้
คณะครูบุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียน 

- เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ในโรงเรียน 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 - ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-19  



 
 

 


