
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาซึ่ง 
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 -2565) 
และ เป็นไป ตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา 
นําเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของโรงเรียน ( ITA) ส่วนที่ 2 การดําเนินงานตามแผนป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานผลการ ดําเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจําปี โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จนสําเร็จ เพ่ือเป็น
กรอบ ทิศทางในดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ นโยบาย
สําคัญอัน จะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมลดน้อยลง  

      โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมา 
ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่า จะเป็นประเทศที่ 

พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มี ความสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง 
ของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวี ความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 
แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการ บริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณณรงค์จากองค์กร 
ของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การ สหประชาชาติธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้อง 
กันว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คํา 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 
ความสําเร็จ ของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของ 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และข้อ
กล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี
คุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมายระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ นําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือนดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ นั้น โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติสถานศึกษา 
 
 
 



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปร่งใส 
2) ดัชนีความรับผิด 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบดําเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของ
การ ดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้มอบหมาย
ให้ บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนรับไปดําเนินการ และบัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔  ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทํางานของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปในทาง
ที่ดีและ มีการพัฒนาการในทุกๆ ด้านมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนนิงาน 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๔ บัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ  ประจําปี พ.ศ. 256๔  ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอ
รายงานผล การดําเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ 
สําหรับกรอบ แผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสรา้งจติสำนึก ค่ำนยิม ใหส้ถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
การดําเนินงานในยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษา บริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพ กฎหมาย 
กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานใน การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

เสริมสร้างจิตสํานึก 
ค่านิยม 

ให้โรงเรียน
บริหารงานตาม 

หลักธรรมมาภิบาล 

1. การประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และกําหนด นโยบาย
คุณธรรมและ ความโปร่งใส ใน
การดําเนินงานในโรงเรียน 

1. การประกาศเจตนารมณ์กําหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจํานงบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต การประกาศ นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 
- การออกติดตามแนวทางการให้ ของขวัญ เพ่ือให้
บุคลากรถือปฏิบัติ ตาม นโยบาย ของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการ ต่อต้านการทุจริต 

2. สร้างจิตสํานึกท่ีดีให้บุคลากรใน 
โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและวินัย 
ของครู และนักเรียน 
2.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
2.2 โรงเรียนคุณธรรม 

 ๓. ส่งเสริมกิจกรรมการทําความดี 
เพ่ือสาธารณะ มีการแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลักความ 
พอเพียงมีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

3. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนกับบุคลากรทุกคน 
3.1 โครงการน้อมนําตามหลักของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนในทุก
ระดบัชั้น 

 



มาตรการ/แนวทางการดาํเนนิงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดําเนินการดังนี้ 

1.1 การดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมโคก 
หนองนาโมเดล กิจกรรมครัวสระปทุม กิจกรรมตามรอยศิลปาชีพ กิจกรรมnew normal กิจกรรมวิถีธรรม วิถี
ไทย โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจดี 

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใช้ในกลุ่มสาระต่างๆ ตามสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามช่วงวัยต่างๆ 

1.3 มีการนําครู และนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเรียนรู้และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

2.1 มีการส่งเสริมและฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมที่จําเป็นในการทํางาน 
ร่วมกัน โดยมีการประชุมครู และการฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมแนะแนว 

2.2 มีการให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมี
พระสงฆ์ และทีมวิทยากรมาแนะนํา แนวทางการปฏิบัติและการฝึกนั่งสมาธิ ทั้งในกิจกรรมของครูและนักเรียน 
นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

2.3 มีการควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่มีการร้องเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย 

3. กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา ได้ดําเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริต โดยมีการส่งบุคลากรในโรงเรียนไปเข้ารับการ 
อบรม และนํามาถ่ายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนมีการ 
ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านสุจริต โดยได้ 
ดําเนินการดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยคณะครู นักเรียนก็แสดงพลังในการต่อต้านทุจริต ชี้ให้เห็นถึง 
การเป็นข้าราชการที่ดีและนักเรียนที่ดีทําตามหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด 

4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีค่านิยม ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติ ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม การอบรมค่ายคุณธรรมให้กับ
นักเรียน และคณะครูให้ทุกระดับชั้น ตลอดจนในวันพระมีการทําบุญตักบาตร ฟังธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจน
มีการ เผยแพร่ กิจกรรมให้ผู้ปกครองและสาธารณะตลอดปีการศึกษาผ่านเพจของโรงเรียน 



4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการรณรงค์และ 
เผยแพร่เรื่องการทุจริต มีการรณรงค์ต่อต้านเรื่องการเล่น พนันบอล ยาเสพติด และการพนันทุกรูปแบบซึ่งเป็น 
สาเหตุของการทุจริตต่อไป 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุก
ท่าน เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการสร้างความสุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมที่เน้นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เน้น การลงมือทําและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บรูณาการหนว่ยงานทุกภาคสว่น ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติสถานศกึษา 
การดําเนินงานในด้านนี้มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้า ง 
และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง 
การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

บูรณาการหน่วยงานทุก ภาค 

ส่วนในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

1. สร้างความตระหนักและปลูก 
จิตสํานึกการเป็นพลเมืองดี 

- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมสภานักเรียน 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือ ประพฤติมิ
ชอบ 

- กิจกรรมการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองใน
ทุก ภาคเรียน 
- กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารผ่าน
เพจโรงเรียน 
- กระดานข่าวและช่องทางรับ 
เรื่อง ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ 
ต่างๆ 



เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาตามแนวทางการ 
กระจายอํานาจทางการศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดย
คณะกรรมการ 

4 ฝ่าย โดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
กรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กําหนด 
นโยบายร่วมกับโรงเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

- กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากรใน 
โรงเรียน 

 

มาตรการ/แนวทางการดำเนนิงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึก 

การเป็นพลเมืองด ี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา 

กับองค์กรทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนมีการร่วมมือกับทางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลยางซ้าย โรงพยาบาลสุโขทัย สถานีส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลยางซ้าย วัดยาง
ซ้าย วัดวังสวรรค์ ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้ามามีส่วนการปลูกฝังความรู้ ให้กับ นักเรียนในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในเรื่องต่างๆ เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และ 
เป็นอิสระในการทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงาน 
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ เรื่องการจัดซื้อจัด 
จ้างมีความถูกต้อง เปิดเผยเพ่ือให้โอกาสกับหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาข้อมูลของโรงเรียน ทั้งในอินเทอร์เน็ต ใน 
เพจของโรงเรียน 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทําการเผยแพร่ ให้ข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่าง 
กันในเว็บไซต์ของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพ่ือให้บุคคลต่างๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 
ต่างๆ และในโรงเรียนยังมีกล่องรับข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วย โดยภายในโรงเรียนยัง 
มีระบบอินเทอร์เน็ต สัญญาณไวไฟ เพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 



1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทาง
โรงเรียน ได้ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย จนกิจกรรมต่างๆ สําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ตรง ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี

ความ ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือ
พัฒนา คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 

หน่วยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
รับผิดชอบกันเอง  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วย 
1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ 
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน 

การป้องกัน และปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ 

ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้าง 
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบ 
คุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณด้วยความ 
โปร่งใสโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และโปร่งใส 
- การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียน ทุก 
ฝ่ายโดยมีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ 
ต่อต้านการทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วมมือ 

ระหว่าง หน่วยงาน สถานศึกษา 
กับ ภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ใน
การ ป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต 

2. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 

กับชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่มี 
ความเกี่ยวข้องกัน 

- กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และ ชุมชน 
- กิจกรรมตํารวจให้ความรู้ 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการองค์กร 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ 
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 
ทุจริตในการประชุมทุกครั้ง 
- กิจกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียน 



เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพ การ 

ดําเนินงานด้านการ จัดระบบ 
การควบคุมภายในและบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

4. การควบคุมภายในและการ 
จัดการความเสี่ยงต่างๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

- งานควบคุมภายในโรงเรียน 

- เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ทุกฝ่ายใน 
โรงเรียนและสพม.สท ทราบเป็น ระยะๆ 
หรือตามเวลาที่กําหนด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลำกรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการ ทุจริตให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก  
ภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 กําหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
1.2 กําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้ านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 กําหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 



4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 

4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ในการ ป้องกัน และ
ปราบปราม การ ทุจริต
สถานศึกษา 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด 

ความสามารถของครู บุคลากร ทาง
การศึกษา นักเรียน ในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- การอบรมครูในเรื่องการป้องกัน 

การทุจริต 

- การอบรมนักเรียนในเรื่องวินัย 
คุณธรรมพื้นฐานในตอนโฮมรูม 
กิจกรรมหน้าเสาธง 

2. สร้างมาตรฐานทาง วิชาชพี 

ด้านการป้องกัน แลปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

2. ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู 
- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของ 

บุคลากรตาม หลักเกณฑ์และ 
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 

ตามหน้าที่ของตนเองได้อย่าง 
ถูกต้อง 

- การประกาศยกย่องนักเรียน ครูที่มี 

ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ 

- ส่งเสริมให้ครูนําเสนอผลงานที่ดีเด่นเพื่อ 
เข้ารับรางวัลในด้านต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มี 

การสร้างองค์ความรู้ เรื่องการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสร้างองค์ 

ความรู้ ในเรื่องการป้องกันการ 
ทุจริตใน โรงเรียน 

- การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการ ทุจริต 
อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย 
- กระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายใน โรงเรียนมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ในการต่อต้าน
ทุจริต 

 
ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต โดย 
ดําเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 



- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การ 
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียนได้ดําเนินการโดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุฝ่าย 
ในโรงเรียนได้รับทราบและร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริต และทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนทําให้กิจการ 
งานทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ดําเนินไปด้วยดีสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายใน โรงเรียน 
ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการร้องเรียนหรือข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” การ 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การดําเนินงานตามกิจกรรมนี้ทําให้การ 
บริหารงานทุกฝ่าย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี การเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่งผล 
ให้บุคลากรในทุกฝ่ายมีความโปร่งใส ซึ่งสาธารณชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่สนใจในการบริหารงานของโรงเรียน 
สามารถตรวจสอบได ้

- กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะประจําปี 2565 และการจัดทําหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน 
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็นความสําคัญของการ 
กระทําที่ทุจริตซึ่งจะส่งผลต่อการทํางาน และยังสร้างสื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบ 
เรื่องต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจโรงเรียน 

- กิจกรรมการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

การดําเนินการตามกิจกรรมข้างต้นได้ดําเนินไปด้วยเพ่ือบุคลากรทุกระดับมี จิตสํานึก พฤติกรรมที่ 
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย 
เพ่ิมสูงขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทํางานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนยาง

ซ้ายพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ 2565 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และ ทําให้มี
การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและนํามาใช้
ประกอบการจัดทําแผนสําหรับการ ป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณะของโรงเรียนขุนไกร พิทยาคม ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างทันท่วงที 



ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผู้บริหารโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความ
ตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ หรือ กิจกรรมต่างๆ 

ให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากภารกิจหลักคือสอนหนังสือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ภาพผลการดาํเนินการปอ้งกนัการทจุรติประจาํป ี 

โรงเรยีนยางซ้ายพทิยาคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุ/ อบรมเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นคาบ PLC วันพฤหสับด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรา้งแกนนำนกัเรยีนรว่มตอ่ตา้นการทจุรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คา่ยพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละแสดงเจตจำนงสจุริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปดิเผยขอ้มลู/ เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 



การเปดิเผยขอ้มลู/ เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ 

 

 

 


