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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 -2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน าเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน (ITA) ส่วนที่ 2 การด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การพัฒนาขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนส าเร็จเพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริต
ในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนขุนยวมวิทยาลดน้อยลง 

โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 ความเป็นมา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ 
ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานา
ประเทศ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International 
: TI) มีความเห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นการเฉพาะ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต 
ลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างสถาบันของชาติที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่อาจจะถูกกระทบจากการด าเนินมาตรการดังกล่าวด้วยโดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ใน
อันดับที่ 96 จากการจัดอับดับทั้งหมด 180 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่น ต่อต่างชาติที่มี
ต่อประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความส าเร็จ 
ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง และไม่มี ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและ น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรือ
อ่ืน ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ ( Intergrityand 

Transparency Assessment : ITA) กรอบการประมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปร่งใส 
2) ดัชนีความรับผิด 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน โรงเรียนขุนยวม 
วิทยา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยโรงเรียนขุนยวมวิทยาได้มอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนรับไป
ด าเนินการ และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีและมีการพัฒนาการในทุก ๆ ด้านมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
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บทที่ 2 การด าเนินงาน 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 บัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผล การด าเนินงานพร้อม
ทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงาน
ในยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการ
รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพ กฎหมายกฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิ ยม ให้
โรงเรียนบริหารงานตามหลักธรรมมา 
ภิบาล 

1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก าหนด
นโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การด าเนินงานในโรงเรียน 

1. การประกาศเจตนารมณ์ก าหนด
นโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงบริหารงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 
- การออกติดตามแนวทางการให้
ของขวัญเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการ 
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

 2. สร้างจิตส านึกที่ ดี ให้บุคลากร ใน 
โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและวินัย 
ของครู และนักเรียน 
2.1 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมการท าความดี เพ่ือ
สาธารณะ มีการแบ่งปันลดความเห็นแก่
ตัวโดยยึดหลักความพอเพียง มีวินัยและ
มีจิตสาธารณะ 

3. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรทุกคน 
3.1 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
และนักศึกษาวิชาทหาร 
3.3 กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ของนักเรียนในทุกระดับชั้น 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกตก์ารน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
 1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ ครู

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม  

เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม  
 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  
 3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้

ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  
 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
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 4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

เป็นการด าเนินการมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

1. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองด ี

- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมสภานักเรียน 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในทุกภาคเรียน 
- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารผ่านทางเฟสบุ๊กของโรงเรียน 
- กระดานข่าวและช่องทางรับ 
เรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อ านาจทาง 
การศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดย
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย โดยให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู และกรรมการสถานศึกษา 
เป็นผู้ก าหนดนโยบายร่วมกับโรงเรียน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก การเป็น

พลเมืองดี  
 1.1ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก  

ภาคส่วน  
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการท า

หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัว ต่อสภาพ

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
 2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
 2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
 2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
 2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้ อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความ
โปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณด้วยความ
โปร่งใสโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และโปร่งใส 
- การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทุก
ฝ่ายโดยมีการประชาสัมพันธ์ และ
รณรงคต์่อต้านการทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงาน สถานศึกษากับภาคเอกชนให้
มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน 

2. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการองค์กร 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
ทุจริตในการประชุมทุกครั้ง 
- กิจกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียน 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการจัดระบบ การควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. การควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสี่ยงต่าง ๆ 

- การตรวจสอบภายในจากต้นสังกัด 
- งานควบคุมภายในโรงเรียน 
- เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายใน
โรงเรียน ทราบเป็นระยะ ๆ หรือตาม
เวลาที่ก าหนด 

 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
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 1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน  
อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  

 1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง  
 1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  
 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ใน การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
 3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- การอบรมและสร้างความตระหนักห้แก่
บุคลากร ในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
- การอบรมและสร้างความตระหนัก
ให้แก่นักเรียนในเรื่องปัญหาการทุจริต
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

คอรัปชั่น การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่นในตอนโฮมรูม 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้าน 
การป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
โรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู 
- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียนอย่าง
เหมาะสม ไม่มีความรุนแรง เสริมแรง
ทางบวก 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

- การประกาศยกย่องนักเรียน ครูที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ 
- ส่งเสริมให้ครูน าเสนอผลงานที่ดีเด่น
เพ่ือเข้ารับรางวัลในด้านต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการสร้าง
องค์ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ใน
เรื่องการป้องกันการทุจริตใน โรงเรียน 

- การให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการทุจริต
อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย- กระตุ้นให้
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริต 
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ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริตโดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้เสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานการประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการโดยมีการแจ้งให้บคุลากรทุกฝ่าย ในโรงเรียนได้รับ
ทราบและร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริต และท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนท าให้กิจการงานทุกฝ่ายในโรงเรียนได้
ด าเนินไปด้วยดี ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนท างานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการ
ร้องเรียนหรือข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร”การประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน การดาเนินงานตามกิจกรรมนี้ท าให้การบริหารงานทุกฝ่าย ทุก
กิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี การเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่งผลให้บุคลากรในทุกฝ่ายมีความ
โปร่งใส ซึ่งสาธารณชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจในการบริหารงานของโรงเรียนสามารถตรวจสอบได้ 

- กิจกรรมท าความดี จิตอาสา แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
ประจ าป ี2564 และการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็นความส าคัญของการกระท าที่ทุจริตซึ่ง
จะส่งผลต่อการท างาน และยังสร้างสื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ทางเว็ปไชต์ของโรงเรียน และสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ 

- กิจกรรมการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสียการด าเนินการตามกิจกรรมข้างต้นได้ด าเนินไปด้วยเพ่ือบุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกพฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูง
กว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
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อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริต
ล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้เป็นที่ยอมรับมี
ความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนอง ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างทันท่วงที 
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผู้บริหารโรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนัก
เห็นความส าคญัในการดาเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การก ากับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จึงท าให้เกิดความต่อเนื่องในการ

ด าเนินกิจกรรม อีกทั้ง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ จึงอาจจะเป็นช่องทางที่ให้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นกลับมาอีกครั้ง 


