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คาํนํา 
 
 รายงานผลการดําเนินการป้องกนัการทุจรติประจําปี โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ ?ชยั ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการภายใต้โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลใน
สถานศกึษา ซึRงสอดคลอ้ง กบัยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะทีR 3 (พ.ศ. 
2560 -2564) และเป็นไป ตามแนวทางการจดัทางบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิ 1 ภายใตแ้นวทาง
หลกั 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) สรา้งจติสํานึก และปลูกฝังความซืRอสตัยส์ุจรติ 2) สรา้งกลไกป้อง กนั
การทุจรติ และ 3) เสรมิสรา้ง ประสทิธภิาพในการปราบปรามการทุจรติ 
 รายงานผลการดําเนินการป้องกนัการทุจรติประจําปี โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ ?ชยั ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดว้ยสาระสาํคญั คอื สว่นทีR 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกนัและ
ปราบปรามการ ทุจรติ บทวเิคราะห์สถานการณ์ทุจรติ ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาํเนินงานของโรงเรยีน (ITA) สว่นทีR 2 การดาํเนินงานตามแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ สว่นทีR 
3 ผลการดาํเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันา 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผูม้สี่วนเกีRยวขอ้ง ทีRใหค้วามร่วมมอืในการจดัทํารายงานผลการ 
ดําเนินการป้องกนัการทุจรติประจําปี โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จน
สําเรจ็ เพืRอเป็นกรอบทศิทางในดําเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีRสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาตแิละ นโยบายสาํคญั อนัจะสง่ผลใหก้ารทุจรติในการปฏบิตัริาชการในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั ลด
น้อยลง 
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บทที, 1  

บทนํา 
 
ความเป็นมา 

ปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนัในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสงัคม ระบบ 

การเมอืงการปกครอง และการบรหิารราชการอย่างมาก แมห้น่วยงานภาครฐัจะได้กําหนดนโยบายหรอื 

มาตรการต่าง ๆ ในการหยุดยั oงการทุจรติ แต่ปัญหาดงักล่าวกย็งัดํารงอยู่ ทาใหป้ระเทศไทยมภีาพลกัษณ์

การ ทุจรติสูงในสายตาของนานาประเทศ ซึRงในการแก้ไขปัญหาการทุจรติในสงัคมไทย องคก์รเพืRอความ

โปร่งใส นานาชาต ิ(Transparency International : TI) มคีวามเหน็ว่าจาเป็นตอ้งดําเนินการเป็นกรณีพเิศษ 

กล่าวคอื ตอ้งมกีารออกแบบมาตรการแกไ้ขปัญหาการทุจรติเป็นการเฉพาะ โดยตั oงอยู่บนพืoนฐานของการ

วเิคราะห ์ปัญหาอยา่งรอบดา้น ทั oงในสว่นทีRเกีRยวขอ้งกบัสาเหตุการทุจรติ ลกัษณะของความเสีRยงหรอืความ

เสยีหายทีR อาจจะเกิดขึoน รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพืoนฐานของความเป็นจริง และความสมัพนัธ์

เชืRอมโยงกบัองคก์ร หรอืโครงสรา้งสถาบนัของชาตทิีRมอีาํนาจหน้าทีRเกีRยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตทีRอาจจะถูกกระทบจากการดําเนินมาตรการดงั กล่าวด้วย โดย ผลการจดัอัน ดบัดชันีชีoวดั

ภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั (Corruption Perceptions Index : CPI) ปี 2560 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100คะแนน อยู่ในอันดับทีR 96 จากการจัดอับดับทั oงหมด180 ประเทศทั RวโลกซึRงส่งผลถึง

ภาพลกัษณ์และดชันีความเชืRอมั Rน ต่อต่างชาตทิีRมต่ีอประเทศไทย 

คํารบัรองการปฏบิตัริาชการของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตวัชีoวดัทีR 7 ระดบัความสําเรจ็ ของการดําเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ โดย

พจิารณาจากผลสําเรจ็ ของการดําเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

สถานศกึษา เพืRอขบัเคลืRอนยุทธศาสตรช์าต ิว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา และ

การจดัการขอ้รอ้งเรยีนเรืRองการทุจรติ การปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีRโดยมชิอบของคร ูบุคลากร

ทางการศกึษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และขอ้กล่าวหาครบูุคลากรทางการศกึษาทีRไมไ่ดป้ฏบิตัหิน้าทีR

ราชการดว้ยความรบัผดิชอบต่อประชาชน ไมม่คีุณธรรม ไมม่จีรยิธรรม ไมค่านึงถงึประโยชน์สว่นรวมเป็น

ทีRตั oง และไมม่ธีรรมาภบิาล ตามทีRมกีฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการทีRเกีRยวขอ้งไดก้ําหนดไว้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  การตรวจสอบและ นาเรืRองรอ้งเรยีนเขา้สูก่ระบวนการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

การแจง้ตกัเตอืน ดาํเนินคด ีหรอือืRนๆ ตามระเบยีบ ขอ้กฎหมายทีRกาํหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในการจดัทําแผน ปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจร ิตโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั 

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  นั oน โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ ?ชยั ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูลจากแผนปฏิบตัิการ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดาํเนินการตาม

แผนปฏิบตัิการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

กําหนดให้สถานศึกษาต้องจดัทําแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของ

ตน เพืRอสนับสนุนและสอดคล้อง กบั ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจร ิตสถานศึกษา 4 

ยุทธศาสตร์ ดงันีo
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ยทุธศาสตรท์ีR  1  เสรมิสรา้งจติสาํนึก คา่นิยม ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ทีR 2 บูร ณาการหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในการป้อง กนัและ ปราบปรามการทุจรติ 

สถานศกึษา 
ยทุธศาสตรท์ีR  3  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 
ยุทธศาสตร์ทีR 4  พฒันาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปราม การทุจรติสถานศกึษา 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ 

(Intergrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
กรอบการประมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส แบ่งออกเป็น 5 ดชันี ดงันีo 
1) ดชันีความโปรง่ใส 
2) ดชันีความรบัผดิ 
3) ดชันีความปลอดจากการทุจรติในการปฏบิตังิาน 
4) ดชันีวฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 
5) ดชันีคณุธรรมการทางานในหน่วยงาน 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั ได้มกีารจดัทาํแผนปฏบิตัิการด้านการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. h��� เพืRอใช้เป็นกรอบดาํเนินงานในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติภายใน โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั ซึRงในปีงบประมาณ พ.ศ.h���  ได้จดัทาํแผนปฏบิตัิการใน

การวดัความสาํเรจ็ของการ ดาํเนินการตามแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขึoน 

โดยโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ ?ชยั ได ้มอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรยีนรบัไป

ดาํเนินการ และบดันีoการดาํเนินการตามแผนฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  h���  ซึRงผลการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการทํางานของโรงเรยีนมกีารพฒันาขึoนไปในทางที Rดแีละมกีาร

พฒันาการในทุกๆ ด้านมคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
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บทที, 2 

การดาํเนินงาน 
 
 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั ได้ดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ
ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. h��� บดันีoการดาํเนินการตามแผน ฯ ประจาํปี พ.ศ. h��� ได้สิoนสุดลง
แล้วจงึขอรายงานผล ดําการเนินงานพร้อมทั oงระบุปัจจยัสนับสนุนปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรุงแผนฯ สาํหรบั กรอบแผนการดาํเนินงาน ดงันีo 

ยทุธศาสตรที์6  1   เสรมิสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม ใหส้ถานศกึษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
การดําเนินงานในยุทธศาสตร ์นีoมุ่งส่งเสรมิเสรมิสรา้งจติสํานึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศกึษาบรหิารงาน 
ตามหลกัธรรมาภบิาล โดยมทีศันคต ิวสิยัทศัน์ ในการรว่มกนัแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อปัญหาการทุจรติและ 
ประพฤตมิชิอบสถานศกึษา รวมทั oงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ใหทุ้กภาคส่วนมวีนิัย เคารพ
กฎหมาย กฎและระเบยีบ ทีRจะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา การพฒันา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานใน
การป้องกนัและ ปราบปรามการทุจรติในภาครฐัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

เสรมิสรา้งจติสาํนึก ค่านิยม ให ้

โรงเรยีนบรหิารงานตาม
หลกั ธรรมมาภบิาล 

1. การประกาศ

เจตนารมณ์บรหิารงาน

ดว้ยความซืRอสตัยส์จุรติ 

และกาํหนดนโยบาย

คณุธรรมและ ความ

โปรง่ใสในการดาํเนินงาน

ใน โรงเรยีน 

1.การประกาศเจตนารมณ์กาํหนด 

นโยบาย 

- การประกาศเจตจาํนงบรหิารงาน 

ดว้ยความซืRอสตัยส์จุรติ 

- การประกาศนโยบายคณุธรรม 

และความโปรง่ใสในการ

ดาํเนินงาน 

-การออกตดิตามแนวทางการให ้
ของขวญั เพืRอใหบุ้คลากรถอื
ปฏบิตั ิตามนโยบาย ของรฐับาล
ในการ สง่เสรมิการต่อตา้นการ
ทุจรติ 

 2. สรา้งจติสาํนึกทีRดใีหบุ้คลากรใน 

โรงเรยีนทุกคน 

2. กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรม 

และวนิยั ของคร ูและนกัเรยีน 

2.1 กจิกรรมการสอบธรรมศกึษา 

2.2 กจิกรรมการเรยีนรูธ้รรมะโดย 

พระอาจารย ์(คา่ยพทุธบุตร) 

3. กจิกรรมการใหค้วามรูเ้รืRอง 

ผลประโยชน์ทบัซอ้นกบั
บุคลากร ทุกคน 
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เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
 3. สง่เสรมิกจิกรรมการทาํความ

ด ี

เพืRอสาธารณะ มกีารแบง่ปัน  
ลด ความเหน็แก่ตวัโดยยดึหลกั
ความ พอเพยีง มวีนิยัและมจีติ
สาธารณะ 

3.1 โครงการน้อมนําาตามหลกั

ของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

3.2 กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ี

3.3 กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ของ 

นกัเรยีนในทุกระดบัชั oน 

 
มาตรการ/แนวทางการดาํเนินงาน 

1. สง่เสรมิการปฏบิตังิานและการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไดด้าํเนินการดงันีo 

1.1 การดําเนินงานโครงการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มกีารจดักจิกรรมปลูก 

ผกัสวนครวั กจิกรรมการปลกูผกัไฮโดรโปนิกส ์ กจิกรรมสหกรณ์รา้นคา้ โรงเรยีน ธนาคารขยะ โดย

ทุกกจิกรรมมผีลการประเมนิความพงึพอใจด ี

1.2 มกีารจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนําหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงมา 

ใชใ้นกลุม่สาระต่าง ๆ ตามสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีนตามชว่งวยัต่าง ๆ 

1.3 มกีารนําคร ูและนกัเรยีนไปศกึษาเรยีนรูต้ามแหล่งการเรยีนรูต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพืRอเรยีนรูแ้ละนามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรยีน 

2. ส่งเสรมิใหค้รู บุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตังิานตามหน้าทีRดว้ยหลกัธรร

มาภบิาล 

2.1 มกีารส่งเสรมิและฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรยีนในหลกัคุณธรรมทีRจําเป็นในการทํางาน

รว่มกนัโดยมกีารประชมุคร ูและการฝึกอบรมนกัเรยีนในเรืRองคณุธรรมในกจิกรรมหน้าเสาธง กจิกรรม

โฮมรมู กจิกรรมแนะแนว 

2.2 มกีารให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรยีนมกีารฝึกอบรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมโดยมกีาร

นิมนตพ์ระสงฆม์าแนะนําแนวทาง การปฏบิตัแิละการฝึกนั Rงสมาธ ิทั oงในกจิกรรมของครแูละ นกัเรยีน 

นอกจากนั oนยงัมกีารส่งเสรมิใหม้กีารสอนวชิาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศกึษา ในระดบัธรรม 

ศกึษาตร ีธรรมศกึษาโท และธรรมศกึษาเอก โดยนกัเรยีนและครสูามารถสอบผา่นไดทุ้กคน 

2.3 มกีารควบคุม กํากบั ดูแลการปฏบิตังิาน ของนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนประพฤต ิ

ปฏบิตัตินตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม โดยไม่มกีารร้องเรยีนและถูกลงโทษจากทาง

ราชการเลย 

3. กําหนดใหม้หีลกัสูตรทางการศกึษาเพืRอใชเ้ป็นเครืRองมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

สถานศกึษา ไดด้าํเนินการดงันีo โรงเรยีนมหีลกัสตูรโรงเรยีนสจุรติทีRใชใ้นโรงเรยีนในทุกระดบัชั oน โดย

มกีารส่ง บุคลากรในโรงเรยีนไปเขา้รบัการอบรม และนํามาถ่ายทอดกบับุคลากรในโรงเรยีนเพืRอ

นํามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีน ตลอดจนมกีารใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นการป้องกนัการทุจรติ

ในโรงเรยีนโดยสง่เป็นหนงัสอืขา่วใหก้บัผูป้กครองทราบเป็นระยะๆ ตลอดปีการศกึษา
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4. ส่งเสรมิค่านิยมการยกย่องและเชดิชูความด ีความซืRอสตัยส์ุจรติ และการต่อตา้นสุจรติ โดยได ้
ดาํเนินการดงันีo 

4.1 ส่งเสรมิการสรา้งแรงจูงใจใหค้รูและบุคลากร นักเรยีน ปฏบิตัหิน้าทีRราชการดว้ย
ความ ซืRอสตัย ์สุจรติ เสยีสละเพืRอประโยชน์ส่วนรวมโดยไดม้พีธิแีสดงเจตจาํนงคต์่อตา้นทุจรติของคณะ
ครู นักเรยีนก ็แสดงพลงัในการต่อตา้นทุจรติ ชีoใหเ้หน็ถงึการเป็นขา้ราชการทีRดแีละนักเรยีนทีRด ีทาํตาม
หน้าทีRของตนเอง อย่างเคร่งครดั 

4.2 รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หม้คี่านิยม ยกย่องเชดิชู และเหน็คุณค่าของการ
ประพฤตตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม ทางโรงเรยีนไดม้กีารจดักจิกรรม การอบรมค่ายธรรมะ
ใหก้บั นักเรยีนและคณะครูใหทุ้กระดบัชั oน ตลอดจนในวนัพระมกีารทําบุญตกับาตร ฟังธรรมใหก้บั
นักเรยีน ตลอดจน มกีารเผยแพร่กจิกรรมใหผู้ป้กครองทราบ ในจดหมายขา่ว ของ โรงเรยีนตลอด ปี
ก า ร ศ กึ ษ า  แ ล ะ  ป ร ะ ช า ส มั พ นั ธ ์ก จิ ก า ร ข อ ง โ ร ง เ ร ยี น โ ด ย ม เี ว บ็ ไ ซ ต ์ข อ ง โ ร ง เ ร ยี น
http://bkfp.kkzone1.go.th/index.php?mode=main 

4.3  ส ่งเสรมิ เชดิช ู หน่วยงานหรอืบ ุคคลที Rมผีลงานดเีด ่นดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการ ทุจรติในโรงเรยีน ทางโรงเรยีนไดม้กีารเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรยีนทีRมผีลงาน
ดเีด่นในการรณรงคแ์ละ เผยแพร่เรืRองการทุจรติ มอบรางวลัใหก้บันักเรยีนทีRมคีวามซืRอสตัย ์เกบ็เงนิได้
เกบ็ของไดแ้ลว้ส่งคนืเจา้ของอย่างต่อเนืRองและสมํRาเสมอ ส่วนการป้องกนัมกีารรณรงคต์่อตา้นเรืRองการ
เล่น พนันบอล ยาเสพตดิ และการพนันทุกรูปแบบ ซึRงเป็นสาเหตุของการทุจรติต่อไป 

4.4 ส่งเสรมิสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัสรา้งค่านิยมในการป้องกนั และปราบปราม 
การทุจรติสถานศกึษา ทางโรงเรยีนไดด้ําเนินการโดยการจดักจิกรรมของครูและนักเรยีน ตลอดจน
ผูป้กครอง ทุกท่าน เพืRอปลูกฝังค่านิยมการสรา้งความสุจรติ ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ เช่นกจิกรรมทีRเน้นดา้น
คุณธรรมและ จรยิธรรม เน้นการลงมอืทําและการปฏบิตัขิองบุคลากรในสถานศกึษาอย่างจรงิจงัและ
ต่อเนืRอง 
 
ยุทธศาสตร์ที6  2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

การดาํเนินงานในดา้นนีoมุง่ประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัทุกภาค
สว่นในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา สง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาในการตดิตาม ตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤต ิมชิอบในสถานศกึษา 
เสรมิสรา้ง และพฒันาเครอืขา่ยผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 

 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

บรูณาการหน่วยงานทุก 

ภาคสว่น ในการป้องกนั และ 
ปราบปรามการ ทุจรติ
สถานศกึษา 

1. สรา้งความตระหนกัและ 

ปลกูจติสาํนึกการเป็นพลเมอืง
ด ี

- กจิกรรมเดก็ดศีรบีางจาก 

- กจิกรรมเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

- กจิกรรมหน้าเสาธง 

- กจิกรรมสภานกัเรยีน 
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 2. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ 

ภาคประชาชนในการตดิตาม 
ตรวจสอบ การทุจรติหรอื
ประพฤต ิมชิอบ 

- กจิกรรมการประชมุ 

คณะกรรมการสถานศกึษา 

- กจิกรรมประชมุผูป้กครองในทุก 

ภาคเรยีน 

- กจิกรรมเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

ขา่วสาร ระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน 

- กระดานขา่วและชอ่งทางรบั
เรืRอง รอ้งทุกขแ์ละขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ 

 3. พฒันาประสทิธภิาพการ 

บรหิาร จดัการศกึษาตาม
แนว ทางการ กระจายอ านา
จทาง การศกึษา 

- กจิกรรมการบรหิารงานโดย 

คณะกรรมการ 4 ฝ่าย โดยให ้

นกัเรยีน  ผูป้กครอง คร ูและ 

กรรมการสถานศกึษา เป็นผู ้

กาํหนดนโยบายรว่มกบัโรงเรยีน 

- กจิกรรมสภานกัเรยีน 

- กจิกรรมการประชมุครู
และ บุคลากรในโรงเรยีน 

 

มาตรการ/แนวทางการดาํเนินงาน 
1. บรูณาการหน่วยงานสถานศกึษากบัองคก์รทุกภาคสว่นเพืRอสรา้งความตระหนกัและปลกูจติสาํนึก 

การเป็นพลเมอืงด ี
1.1 ประสานความรว่มมอืทางดา้นขอ้มลูและการปฏบิตังิานระหวา่งหน่วยงาน สถานศกึษา 
กบัองคก์รทุกภาคส่วน ทางโรง เรยีน มกีารร่วมมอืกบัทาง สาํนักงานเขตพืoนทีRการศกึษา 

ประถมศกึษาขอนแก่นเขต 1 , องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแก่น , เทศบาลเมอืงเก่า จงัหวดัขอนแก่น , 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจําตําบล , วดัหวัหนิบ้านสะอาด , สถานีตํารวจภูธรเมอืงเก่า , เทศบาล
ตําบลเมอืงเก่า ตลอดจนหน่วยงานอืRน ๆ ทีRเขา้มามสี่วนการปลูกฝัง ความรู ้ใหก้บันักเรยีนในเรืRองต่าง ๆ 
เพืRอใหน้กัเรยีนตระหนกัในเรืRองต่าง ๆ เพืRอปลกูฝังนกัเรยีนใหเ้ป็นคนดมี ี

ศลีธรรม 
1.2 สง่เสรมิ สนับสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นสืRอสารมวลชนใหม้คีวามเขม้แขง็ และ 

เป็นอสิระในการทาหน้าทีRตรวจสอบและเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารให้สาธารณชนรบัทราบ โรงเรยีนมงีาน 
ประชาสมัพนัธเ์รืRองต่างๆ ภายในโรงเรยีน มกีารเผยแพรข่อ้มลูของโรงเรยีน กจิกรรมต่างๆ เรืRองการจดัซืoอ
จดั จ้างมีความถูกต้อง เปิดเผยเพืRอให้โอกาสกบัหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาข้อมูลของโรงเรียน ทั oงใน
อนิเตอรเ์น็ต ในเวป็ไซตข์องโรงเรยีน 

1.3 ส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถาน ศกึษามรีะบบอนิเทอร์เน็ต เพืRอทาการเผยแพร่ ใหข้อ้มูล 
ประชาสมัพนัธ์ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา โดยมเีว็บบอร์ดเพืRอติดต่อสืRอสาร
ระหว่าง กนัในเวป็ไซต์ของโรงเรยีนมกีระดานสนทนา สมุดเยีRยมเพืRอให้บุคคลต่างๆ เขา้มาแสดงความ
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คดิเหน็ในเรืRอง ต่างๆ และในโรงเรยีนยงัมกีลอ่งรบัขอ้ความแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ ดว้ย โดย
ภายในโรงเรยีน ยงัมรีะบบอนิเตอรเ์น็ต สญัญาณไวไฟ เพืRอใหค้รแูละบุคลากรในโรงเรยีนไดใ้ชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนและ การศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง 

1. 4  เ ส ร ิม ส ร ้า ง แ ล ะ พ ัฒ น า เ ค ร ือ ข ่า ย ผู ้ป ก ค ร อ ง  ช ุม ช น  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ โดยได้ร ับความร่วมมือกับทุกฝ่าย จน
กิจกรรมต่างๆ สาํเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ตรงตามวัตถุประสงค์ทีRกาํหนดไว้ 

2. ส่ง เสร ิมการม ีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจร ิตหร ือ
ประพฤติมิชอบ 

2.1  เสร ิมสร ้างกระบวนการเร ียนรู ้เพืRอ ให ้ผู ้ปกครอง ชุมชน คณะก รรมการ
สถานศึกษา มีความตืRนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการร ับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก 
หลากหลาย รวมทั oงสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั oน 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กาํหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้ร ับรางวัล

ตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสืRอสารมวลชนเป็นสืRอกลางในการแสวงหาความ

ร่วมมือ เพืRอป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง

การศึกษา 
3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสาํนักงานเขตพืoนทีRการศึกษาและ 

สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3.2  พ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการติดตามประ เม ินผลการดํา เนินการตามกลยุทธ์

จุดเน้น 

เพืRอพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที6  3  : เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา วตัถปุระสงค ์

มุง่พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจนและ 
มปีระสทิธภิาพ สรา้งกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้อง กนัและปราบปรามการทุจริตกบั 
หน่วยงานทุกภาคสว่น 

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 
1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอ้มทั oงสรา้งความโปร่งใสและเป็นธรรมใน

การ บรหิารงานบุคคลภายใตร้ะบบคณุธรรม 
1.1  ใหส้ถานศกึษาทีRมพีนัธกจิดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มโีครงสรา้งของ 

หน่วยงาน อตัรากาลงั การบรหิารงานบุคคล และงบประมาณทีRเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกจิและ 
ความรบัผดิชอบ  

1.2 สนบัสนุนใหม้กีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช ้อาํนาจระหวา่งหน่วยงานสถานศกึษา 



๑๐ 
 

g.k ใหส้ถานศกึษา ควบคมุ กากบั ตดิตาม ประเมนิผล การใชอ้านาจในการปฏบิตังิานดา้น
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
2 . สร้างกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศกึษากบัภาคเอกชนให้มศีกัยภาพในการ

ป้องกนั และปราบปรามการทุจรติ 
2.1 วางแนวทาง และ ส่ง เสรมิบทบาทความร่วมมอืระ หว่าง หน่วยงานสถานศกึษากบั

ภาคเอกชนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
2.2  ประสานความร่วมมอืกบัองค์กรภาคเอกชนเกีRยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจรติในสถานศกึษา 
3. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร 

3.1 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของสถานศกึษา3.2 พฒันาปรบัปรงุและเผยแพร่
หลกัเกณฑใ์นการบรหิารงานทีRโปรง่ใสและเป็นธรรม 
4. ส่งเสรมิประสทิธภิาพการดําเนินงานด้านการจดัระบบการควบคุมภายในและบรหิารจดัการ

ความเสีRยง 
4.1 สง่เสรมิใหม้กีารจดัทาํรายงานการควบคมุภายในของสถานศกึษา 
4.2 สง่เสรมิสนบัสนุนใหทุ้กสถานศกึษามแีผนการตรวจสอบภายในทีRเป็นระบบ 

 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ

◌์ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. เสรมิสรา้งความ เขม้แขง็ในการ 

ป้องกนั และปราบปรามการ 

ทุจรติสถานศกึษา 

1. พฒันาระบบและกลไกในการ 

ตรวจสอบ ควบคมุ พรอ้มทั oงสรา้ง 

ความโปรง่ใสและเป็นธรรมใน
การ บรหิารงานบุคคลภายใต้
ระบบ คณุธรรม 

- การบรหิารงบประมาณดว้ย

ความ 

โปรง่ใสโดยมกีารแต่งตั oง 

คณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ เพืRอ 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

โปรง่ใส 

- การกระตุน้ใหบุ้คลากรใน

โรงเรยีน 

ทุกฝ่ายโดยมกีาร
ประชาสมัพนัธ ์และรณรงค์
ต่อตา้นการทุจรติ 

2. สรา้งกลไกความรว่มมอืระหวา่ง 

หน่วยงาน สถานศกึษากบั 
ภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพ ใน
การ ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ 

2. ความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีน 

กบัชมุชน และหน่วยงานอืRนๆ ทีR
ม ีความเกีRยวขอ้งกนั 

- กจิกรรมเสรมิสรา้งความรว่มมอื 

ระหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครองและ 

ชมุชน 

- กจิกรรมครสูอนโดยคร ูD.A.R.E. 

3. พฒันาประสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการองคก์ร 

3. เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีRดขีอง 

บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรยีน 

- กจิกรรมประกาศเจนารมณ์ 

ต่อตา้น ทุจรติในการประชมุทุก

ครั oง 

- กจิกรรมการตรวจสอบ
ภายใน โรงเรยีน 



๑๑ 
 

4. สง่เสรมิประสทิธภิาพ 

การดาํเนินงานดา้นการ จดัระบบ 

การควบคมุภายในและบรหิาร 

จดัการความเสีRยง 

4. การควบคมุภายในและการ 

จดัการความเสีRยงต่างๆ 

- กจิกรรมการตรวจสอบการเงนิ 

การจดัซืoอจดัจา้ง 

- งานควบคมุภายในโรงเรยีน 

 



๑๒ 
 
ยทุธศาสตรที์6 4 : พฒันาศกัยภาพคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

วตัถปุระสงค ์

มุง่พฒันาสมรรถนะ และขดีความสามารถใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีนในการ ป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจรติสถานศกึษาใหส้มัฤทธิ ?ผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพืRอแกไ้ขสภาพปัญหาการ ทุจรติให้

เป็น ระบบอย่างต่อเนืRอง สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีใหส้ามารถร่วมมอืหรอืประสานการปฏบิตักิบัองคก์รทุก

ภาคสว่น มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

1. พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถของคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจรติ 

1.1 กําหนดใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ฝึกอบรมหลกัสตูรดา้น การป้องกนั และ 

ปราบปรามการทุจรติในสถานศกึษา เพืRอใหม้คีวามเชีRยวชาญ 

1.2 กําหนดใหม้หีลกัสูตรการศกึษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาชพีดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

2. สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติสถานศกึษา 

2.1 สง่เสรมิใหส้ถานศกึษารว่มกนัสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี 

2.2 กําหนดใหม้หีน่วยงานหลกั เพืRอรบัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผล รวมถงึการลงโทษ 

คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 

3. สง่เสรมิการปฏบิตังิานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีRด ี

3.1 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมคร ูบุคลากรทางการ ศกึษา นกัเรยีน หลกัสตูรการ

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีRด ี

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัิ 

หน้าทีRและแนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรืRองการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศกึษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรืRองการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศกึษาแก่ คร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 

4.2 สง่เสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัมกีารแลกเปลีRยนความรู ้และขอ้มลูขา่วสารดา้นการ ป้องกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. พฒันาศกัยภาพคร ูบุคลากร 

ทางการศกึษา นกัเรยีน ในการ 

ป้องกนั และปราบปราม 
การ ทุจรติสถานศกึษา 

1. พฒันาสมรรถนะและขดี 

ความสามารถของคร ูบุคลากร 

ทางการศกึษา นกัเรยีน ในการ 
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ 

- การอบรมครใูนเรืRองการ

ป้องกนั 

การทุจรติ 

- การอบรมนกัเรยีนในเรืRอง
วนิยั คณุธรรมพืoนฐานในตอน
โฮมรมู กจิกรรมหน้าเสาธง 



๑๓ 
 

2. สรา้งมาตรฐานทาง วชิาชพี

ดา้น 

การป้องกนั และปราบปราม
การ ทุจรติสถานศกึษา 

2. ป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจรติในโรงเรยีน 

- ครทุูกคนมจีรรยาบรรณต่อ 

วชิาชพีคร ู

- โรงเรยีนมบีทลงโทษนกัเรยีน 
3. สง่เสรมิการปฏบิตังิาน ของ 

บุคลากรตาม หลกัเกณฑแ์ละ 
วธิกีาร บรหิารกจิการ
บา้นเมอืง ทีRด ี

3. บุคลากรในโรงเรยีนปฏบิตังิาน 

ตามหน้าทีRของตนเองได้
อยา่ง ถกูตอ้ง 

- การประกาศยกยอ่งนกัเรยีน คร ู

ทีRมผีลงานดเีดน่ในดา้นต่างๆ 

- สง่เสรมิใหค้รนูาเสนอผลงานทีR 
ดเีดน่เพืRอเขา้รบัรางวลัในดา้น
ต่างๆ 

4. สง่เสรมิและสนบัสนุน ใหม้กีาร 

สรา้งองคค์วามรู ้เรืRองการ
ป้องกนั และปราบปรามการ
ทุจรติใน สถานศกึษา 

4. แนวปฏบิตักิารสรา้งองคค์วามรู ้

ในเรืRองการป้องกนัการทุจรติ
ใน โรงเรยีน 

- การใหค้วามรูเ้รืRองผลประโยชน์ 

ทบัซอ้น 

- สรา้งสืRอประชาสมัพนัธเ์รืRองการ 

ทุจรติ อยา่งสรา้งสรรค ์เขา้ใจงา่ย 

- กระตุน้ใหบุ้คลากรทุกฝ่ายใน 
โรงเรยีนมคีวามรูส้กึเป็นสว่น
หนึRง ในการต่อตา้นทุจรติ 



๑๔ 
 
 

บทที, 3 

ผลการดาํเนินงาน 
 
 
 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั ไดข้บัเคลืRอนโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมและธรร

มาภบิาลในโรงเรยีนเพืRอพฒันาบุคลากรในโรงเรยีนทุกฝ่ายใหม้คีุณธรรม และจรยิธรรมและป้องกนัการ

ทุจรติ โดยดาํเนินการผ่านกจิกรรมต่างๆ ไดเ้สรจ็สิoนแลว้ และรายงานผลการดาํเนินงานดงันีo 

-   กจิกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

การประกาศเจตจาํนงการบรหิารงานดว้ยความซืRอสตัย ์ทางโรงเรยีนไดด้าํเนินการโดยมกีารแจง้ใหบ้คุลา

กรทุก ฝ่ายในโรงเรยีนไดร้บัทราบและร่วมมอืกนัในการต่อตา้นทุจรติ และทาํงานดว้ยความซืRอสตัยส์ุจรติ 

จนทําให ้กจิการงานทุกฝ่ายในโรงเรยีนไดด้ําเนินไปดว้ยด ีสําเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีRตั oงไวส้่งผลให้

บุคลากรทุกฝ่ายใน โรงเรยีนทํางานดว้ยความซืRอสตัย ์ไม่มกีารรอ้งเรยีนหรอืขอ้บกพร่องทีRส่งผลต่อ

บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรยีน 

-   กจิกรรมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร “แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นภายในองคก์ร” 

การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การดําเนินงานตามกจิกรรมนีoทําให ้

การบรหิารงานทุกฝ่าย ทุกกจิกรรม มกีารยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรมทีRด ีการเรยีนรูเ้รืRองผลประโยชน์ทบั

ซ้อน ส่งผลใหบุ้คลากรในทุกฝ่ายมคีวามโปร่งใส ซึRงสาธารณชนหรอืหน่วยงานอืRนๆ ทีRสนใจในการ

บรหิารงานของ โรงเรยีนสามารถตรวจสอบได ้

-  กจิกรรมทําความด ีเพืRอสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเหน็แก่ตวั โดยยดึหลกัพอเพยีง มวีนิัย 

สุจรติ จติสาธารณะประจําปี h��� และการจดัทาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ สามารถตรวจสอบไดอ้ย่าง

โปร่งใส 

-   กจิกรรมสรา้งสืRอประชาสมัพนัธ์แนวสรา้งสรรคเ์พืRอใหเ้ขา้ถงึไดง้่าย น่าสนใจและกระตุน้ให ้

ประชาชนรูส้กึร่วมเป็นส่วนหนึRงในการต่อตา้นการทุจรติ มกีารประชุมบุคลากรในโรงเรยีนทราบเหน็ 

ความ สาํคญัของการกระทาทีRทุจรติซึRงจะส่งผลต่อการทาํงาน และยงัสรา้งสืRอจดหมายข่าวประชาสมัพนัธ์

ให ้ผูป้กครอง ชุมชน ทราบเรืRองต่างๆ ทีRโรงเรยีนไดด้าํเนินการอย่างต่อเนืRอง มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไชต์

ของ โรงเรยีน และสืRอออนไลน์ต่างๆ 

-    กจิกรรมการจดัทาและดําเนินการตามยุทธศาสตร ์ประชาสมัพนัธโ์ดยการ มสี่วนร่วมของ 

ผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดเ้สยี 

การดาํเนินการตามกจิกรรมขา้งตน้ไดด้าํเนินไปดว้ยเพืRอบุคลากรทุกระดบัมจีติสาํนึก พฤตกิรรม

ทีR สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤตตินเป็นพลเมอืงดมีี

คุณธรรม จรยิธรรม สู่การเป็นบุคคลตน้แบบ โรงเรยีนมผีลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย หรอืสงูกว่าเป้าหมาย เพืRอผลกัดนัใหด้ชันีภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนั (CPI) 

ของประเทศไทย เพิRมสงูขึoน เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีRดใีนองคก์รและสาธารณชนใหเ้กดิความเชืRอมั Rนใน

กระบวนการทาํงานดา้น การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ



๑๕ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ6มเติม 
การดําเนินตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบของโรงเรยีนบ้าน

หนองไฮโพธิ ?ชยั ประจําปีงบประมาณ 2565 ส่งผลให้การปฏิบตัิงานของบุคลากร มีความ โปร่งใส และมี
ประสทิธภิาพมากขึoน ผลการปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง การใหบ้รกิาร มคีุณภาพ มากขึoน และ ทาํใหม้ี
การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งเป็นรปูธรรม เพืRอรบัทราบปัญหา อุปสรรค และนํามาใช ้ประกอบการ
จดัทําแผนสําหรบัการป้องกนัการทุจรติล่วงหน้า หรอืแก้ไข ปัญหาไดด้ยีิRงขึoน รวมทั oงเป็นการเสรมิสรา้งภาพ
ลกัษณะของโรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ ?ชยั ใหเ้ป็นทีRยอมรบั มคีวามน่าเชืRอถอื และสามารถตอบสนอง ความ
ตอ้งการของบุคลากรในโรงเรยีน ผูป้กครองและชมุชน ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
 
ปัจจยัสนับสนุน/ปัจจยัอปุสรรค 

ปัจจยัสนับสนุน 

g. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ ?ชัย ให้ความสําคญักับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 

จรยิธรรมและ การป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชั Rน การประพฤตมิชิอบ โดยส่งเสรมิสนับสนุนการดําเนินงานงาน

ตามแผนและเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ อยา่งต่อเนืRอง 

h.  บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรยีน ใหค้วามร่วมมอืการดําเนินการในแต่ละกจิกรรม ตามแผนฯ 

และมคีวามตระหนกัเหน็ความสาํคญัในการดาํเนินการตามแผนฯ 
 

ปัญหาอปุสรรค 
1.  ครูไม่มคีวามรูใ้นการส่งเสรมิการขบัเคลืRอนแผนฯ หรอื กจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นรูปธรรม 

ภาระงานมหีลากหลาย มงีานต่าง ๆ เขา้มาอย่างต่อเนืRอง จงึทําใหข้าดความคล่องตวัในการจดัทําเอกสาร 
เนืRองจากภาระกจิหลกัคอืสอนหนงัสอื 

 
  



๑๖ 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตของโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิH ชยัประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. OPQP 
 
แผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสาํนักงานเขตพื[นที6ศึกษา 

กิจกรรม เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

กิจกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลเพืRอเพิRมประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

กิจกรรม การพฒันานวตักรรมการป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 

หน่วยงาน โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั  

\. เหตผุลความจาํเป็น 

ดว้ย รฐับาลไดจ้ดัทํายุทธศาสตรช์าต ิh� ปี ดา้นทีR k ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร

มนุษยใ์นการปลูกฝังระเบยีบวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีRพงึประสงค ์และดา้นทีR � ดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ในการการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ สอดคลอ้งกบั แผน

แมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. h��g – h���) ประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตแิผนการปฏริปู

ประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ นโยบายและแผนระดบัชาต ิวา่ดว้ยความ

มั Rนคงแหง่ชาตนิโยบายเสรมิสรา้งความมั Rนคงของชาตจิากภยัการทุจรติ รวมถงึการสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรม

และคา่นิยมสจุรติของหน่วยงานในสงักดัเพืRอนําไปสูก่ารเปลีRยนแปลงพฤตกิรรมคา่นิยมทีRยดึประโยชน์สาธารณะ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสรมิ

วฒันธรรมสุจรติผ่านการจดัการศกึษา เพืRอปฏริูป “พลเมอืงไทยในอนาคต” ให้มคีวามเป็นพลเมอืงเต็มขั oน 

สามารถทําหน้าทีRเป็นพลเมอืงทีRด ีมจีติสํานึกยดึมั RนในความซืRอสตัย์สุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวมมี

ระเบยีบวนิยั และเคารพกฎหมาย 

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ ?ชยั ตระหนักในความสําคญัของการเตรียมการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไดร้่วมเป็นส่วนหนึRงในการขบัเคลืRอนยุทธศาสตรช์าต ิและแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์

ชาต ิประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพืRอร่วมสรา้งจติสํานึกและค่านิยมใหทุ้กภาคส่วนตืRนตวั 

ละอายต่อการทุจรติประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ เพืRอวางรากฐานการปลูกจติสาํนึก ซึRงเป็นกลไกในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติของประเทศชาต ิ 

2. วตัถปุระสงค ์ 

g. เพืRอปลกูฝังใหบุ้คลากรของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั มพีฤตกิรรมรว่มตา้นการทุจรติในวงกวา้งทั oง
ในระดบัโรงเรยีนและชมุชน  

h. เพืRอยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารการจดัการของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั 

k. เพืRอพฒันานวตักรรมป้องกนัและยบัยั oงการทุจรติเชงิรุกโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยัใหเ้ขม้แขง็และ
มปีระสทิธภิาพ 

  
 



๑๗ 
 

3. เป้าหมาย  

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั รบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มกีารปรบัปรงุหรอืพฒันาในเรืRองคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดาํเนินงานยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน อกีทั oงมกีารยกระดบัความโปรง่ใสในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนืRอง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 g. บุคลากรในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั     จาํนวน   6     คน 
 h. นกัเรยีน       จาํนวน   51   คน 

5. ค่าเป้าหมายและตวัชี[วดั แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

\. แผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ตวัชี[วดั ปี `aba 

\. ประชาชนมีวฒันธรรมและ

พฤติกรรมซื6อสตัยส์จุริต 

 

g. รอ้ยละของนกัเรยีนในสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขั oนพืoนฐานมพีฤตกิรรม
ทีRยดึมั RนความซืRอสตัยส์จุรติ 

รอ้ยละ �� 

h. รอ้ยละของหน่วยงานทีRผา่นเกณฑก์าร

ประเมนิ ITA  

รอ้ยละ �� 

(85 คะแนนขึoนไป) 



๑๘ 
 
6. กิจกรรม - ตวัชี[วดั – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตวัชี[วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จาํนวน ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

!.กิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
ภาพลกัษณ์ที9ดีของสถานศึกษา
ในการต่อต้านการทจุริต ดงันีE  
 1.1 กจิกรรมประชมุถอดบทเรยีน
การประเมนิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการดาํเนินงานฯ ปี BCDE 
ของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ Lชยั 

  1.2 การประกาศเจตจาํนงสจุรติ/
กาํหนดนโยบายและประกาศ
เจตนารมณ์งดรบัของขวญั (No Gift 
Policy) 
  1.3 กจิกรรมจดัทาํแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทจุรติ 

  1.4 กจิกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกนัการ
ทจุรติ 

  1.5 กจิกรรมประชมุ/เสวนาการ
วเิคราะหค์วามเสีaยงและ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

บุคลากรมคีวาม
ตระหนกัรูใ้นการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ มคีา่นิยม
รว่มตา้นทจุรติ
และมจีติสาํนึก
สาธารณะ 

รอ้ยละ 90 2,000          ฝ่ายบรหิารทั aวไป 

K.กิจกรรมพฒันาด้านคณุธรรม
และจริยธรรมในการปฎิบติังาน 

บุคลากรภายใน
โรงเรยีนบา้น
หนองไฮโพธิ Lชยั 

รอ้ยละ 90 1,000          ฝ่ายบรหิารบุคคล 



๑๙ 
 

กิจกรรม ตวัชี[วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จาํนวน ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

  2.1 กจิกรรมสง่เสรมิจรยิธรรมและ
รกัษาวนิยัใหก้บับุคลากรใน
หน่วยงาน 
  

S. พฒันาความรู้ให้บคุลากรทกุ
ระดบัในการป้องกนัและและ
ปราบปรามการทจุริต 
  3.1 กจิกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
"การกระทาํทีaถอืเป็นเรืaอง
ผลประโยชน์ทบัซอ้น"  

บุคลากรภายใน
โรงเรยีนไดร้บั
การพฒันาความรู ้
ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม และ
การป้องกนั
ปราบปรามการ
ทจุรติ 

รอ้ยละ 90 1,000          ฝ่ายบรหิารบุคคล 

W. สถานศึกษาใสสะอาด 
  4.1 กจิกรรมการประชมุเตรยีม

ความพรอ้มการเปิดเผยขอ้มลู 

(Open Data) ประจาํปี 2565 

  4.2 การประชมุชี|แจงใหป้ฏบิตัิ
ตามแนวทางการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน
ของสถานศกึษาออนไลน์ 
  4.3 กจิกรรมการประเมนิ ITA 
สถานศกึษาอนไลน์ 

ผลการประเมนิ 
ITA ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 85 

รอ้ยละ 85 1,000          ฝ่ายวชิาการ 

รวม 5,000           
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ ตั oงแต่ 1 ตุลาคม 256� ถงึ 30 กนัยายน 2565 
 
8. สถานที6/พื[นที6ดาํเนินการ 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั สงักดัสาํนกังานเขตพืoนทีRการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต g 
 
9. ผลประโยชน์ที6คาดว่าจะได้รบั (Impact) 

1. บุคลากรของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั มฐีานความคดิในการแยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

2. โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั มกีลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติทีRเขม้แขง็และเทา่
ทนัต่อสถานการณ์การทุจรติ 

3. ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมแีนวโน้มทีR
ดขี ึoน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. รบัการนิเทศ กาํกบั ตดิตาม และการรายงานผลการดาํเนินกจิกรรม ITA Online ของ
สถานศกึษา 
 2. การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
                                                               

ผูเ้สนอแผนปฏบิตักิาร    
                        (นางสาวกัญญาณัฐ  คณะโท)             

 ตาํแหน่ง ครโูรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั 
   

  
 
 
                           
 
                     ผูอ้นุมตัแิผนปฏบิตักิาร    
                  ( นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา ) 
                ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ ?ชยั 
 
 
 
 
 

 


