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คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  โรงเรียนกันตังพิทยากร  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม

การทจุริตสถานศึกษา  
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการป้องกันการทุจริต โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลด
น้อยลง 

 

       โรงเรียนกันตังพิทยากร 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนกันตังพิทยากร ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา  และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ ทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรือ
อ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  

 ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนกันตังพิทยากร 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
โดยดำเนินการตามกรอบการประมินคุณธรรมและความโปรงใส แบงออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
1) ดัชนีความโปรงใส  
2) ดัชนีความรับผิด  
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  
5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
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บทที่ 2  

การดําเนินงาน 

โรงเรียนกันตังพิทยากร  ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 บัดนี้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต ประจำป พ.ศ.
2564   ได้สิ้นสุดลงแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
การดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้ มุงส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการร่วมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย 
กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให
โรงเรียน บริหารงานตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

1.การประกาศเจตนารมณ 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย
สุจริต และกำหนดนโยบาย
คุณธรรมและ ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใน โรงเรียน 

1.การประกาศเจตนารมณ
กำหนด นโยบาย  
1.1 การประกาศเจตจํานง
บริหารงานดวย ความซื่อสัตย
สุจริต  
1.2 การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและ ความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน  
1.3 การออกติดตามแนวทางการ
ใหของขวัญ เพ่ือใหบุคลากรถือ
ปฏิบัติตามนโยบาย ของรัฐบาลใน
การสงเสริมการต่อต้านการทุจริต 

 2.สรางจิตสํานึกท่ีดีใหบุคลากรใน 
โรงเรียนทุกคน 

2.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และวินัย ของครู และนักเรียน 
2.1 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 
2.2 กิจกรรมการเรียนรูธรรมะ
โดยพระ อาจารย  
3.กิจกรรมการใหความรูเรื่องผล
ประโยชนทับซอนกับบุคลากรทุก
คน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 3.สงเสริมกิจกรรมการทําความดี 

เพ่ือสาธารณะ มีการแบงปน ลด 
ความเห็นแกตัวโดยยึดหลักความ 
พอเพียง มีวินัยและมีจิต
สาธารณะ 

3.1 โครงการนอมนําตามหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ของ นักเรียนในทุกระดับชั้น 

 
แนวทางการดำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 การดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมปลูก

ผักสวนครัว กิจกรรมเพาะเห็ด กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมบันทึกความดี โดยทุกกิจกรรมมีผล
การประเมินความพึงพอใจดี 

1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยนอมนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ใชในกลมุสาระต่าง ๆตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามชวงวัยต่าง ๆ 

1.3 นําครู และนักเรียนไปศึกษาเรียนรูตามแหล่งเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเรียนรูและนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรร-
มาภิบาล  

2.1 ฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมที่จำเป็นในการทำงาน รว่มกัน โดยมีการ
ประชุมครู และการฝกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
แนะแนว 

2.2 บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการนิมนตพระ
สงฆมาแนะนําแนวทางการปฏิบัติและการฝกนั่งสมาธิ ทั้งในกิจกรรมของครูและนักเรียน นอกจากนั้น
ยังมีการสงเสริมใหมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรมศึกษาตรี ธรรม
ศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก โดยนักเรียนและครูสามารถสอบผ่านได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่มีการรองเรียนและถูกลงโทษจากทาง
ราชการเลย 

3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใชเป็นเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  ได้ดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริตที่ใชในโรงเรียนในทุก
ระดับชั้น โดยมีการสงบุคลากรในโรงเรียนไปเขารับการอบรม และนํามาถายทอดกับบุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนมีการใหขอมูลขา่วสารด้านการปองกัน
การทุจริตในโรงเรียนโดยส่งเป็นหนังสือขวใหกับผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆตลอดปการศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
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4.1 สงเสริมการสร้างแรงจูงใจใหครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการด้วยความ  
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมโดยได้มีพิธีแสดงเจตจํานงคต่อต้านทุจริตของคณะครู  
นักเรียนร่วมกันแสดงพลังในการต่อต้านทุจริต ชี้ใหเห็นถึงการเป็นขาราชการที่ดีและนักเรียนที่ดี  
ทำตามหนาที่ของตนเอง อย่างเคร่งครัด 

4.2 รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหมีคา่นิยม ยกยองเชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติ ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมการอบรมคาย 

ธรรมะใหกับนักเรียนและคณะครูใหทุกระดับชั้น ในวันพระมีการทําบุญตักบาตรฟงธรรมให 
กับนักเรียน ตลอดจนมีการเผยแพรกิจกรรมใหผูปกครองทราบในขาวจดหมายขาวของโรงเรียน 
ตลอดปการศึกษา และประชาสัมพันธ กิจการของโรงเรียนโดยมีเว็บไซตและ facebook ของโรงเรียน  

4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ  
ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนไดมีการเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเดนในการ 
รณรงคและเผยแพรเรื่องการทุจริต ประกาศความดีใหกับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย เก็บเงินได เก็บ  
ของไดแลวสงคืนเจาของอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ สวนการปองกันมีการรณรงคตอตานเรื่องการ 
เลนพนันฟุตบอล ยาเสพติด และ การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริตตอไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงการสร้าง หลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

1.สร้างความตระหนักและปลูก 
จิตสํานึกการเปนพลเมืองดี 

-กิจกรรมเสริมสรางวินัยนักเรียน  
-กิจกรรมหนาเสาธง  
- กิจกรรมสภานักเรียน 

 2.สงเสริมการมีสวนรวมของภาค 
ประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

-กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการ สถานศึกษา  
- กิจกรรมประชุมผูปกครองในทุก
ภาคเรียน  
-กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ 
ขาวสาร ระหวางบานกับโรงเรียน 
-กระดานขาวและชองทางรับ
เรื่องรอง ทุกขและขอเสนอแนะ 
ตาง ๆ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาตามแนวทางการ 
กระจายอำนาจทางการศึกษา 

-กิจกรรมการบริหารงานโดย 
คณะกรรมการ 4 ฝาย โดยให
นักเรียน ผูปกครอง ครู และ 
กรรมการสถานศึกษา เปนผู
กำหนดนโยบายรวมกับโรงเรียน  
- กิจกรรมสภานักเรียน  
- กิจกรรมการประชุมครูและ
บุคลากรใน โรงเรียน 

 
แนวทางดำเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก 
การเป็นพลเมืองดี  

1.1 ประสานความรว่มมือกับทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่, 
อำเภอกันตัง,สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง ตลอดจนหนวย 
งานอ่ืนๆที่เขามามีสวนการปลูกฝังความรู ใหกับนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือใหนักเรียนตระหนักใน 
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝงนักเรียนใหเป็นคนดีมีศีลธรรม 

1.2 มีการประชาสัมพันธเรื่องต่างๆภายในโรงเรียน มีการเผยแพรขอมูลข่าวสารของโรงเรียน 
กิจกรรมตาง ๆ เรื่องการ จัดซื้อจัดจางมีความถูกตอง เปดเผยเพื่อใหโอกาสกับหนวยงานตางๆมา
ศึกษาขอมูลของโรงเรียน ทั้งในอินเตอรเนต หรือในเวปไซตของโรงเรียน 

1.3 มีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน ในเวปไซตของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุด
เยี่ยมเพ่ือใหบุคคลตาง ๆ เขามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และในโรงเรียนยังมีกลองรับขอความ
แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆดวย โดยภายในโรงเรียนยังมีระบบอินเตอรเนต สัญญาณไวไฟ 
เพ่ือใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดใชในการจัดการเรียนการสอนและ การศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

 2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
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3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

1.ความรวมมือระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและหนวยงานอื่นๆที่มี
ความ เกี่ยวของกัน 

กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือ
ระหวาง โรงเรียนกับผูปกครอง
และชุมชน  

 2.เสริมสรางความสัมพันธที่ดีของ 
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

กิจกรรมประกาศเจนารมณ 
ตอต้านทุจริตในการประชุมทุก
ครั้ง 
-กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
โรงเรียน 

 3.การควบคุมภายในและการ 
จัดการความเสี่ยงตางๆ 

กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน 
การ จัดซื้อจัดจาง  
-งานควบคุมภายในโรงเรียน 
 -เผยแพรขอมูลตางๆใหทุกฝายใน 
โรงเรียนและสพม.ตงกบ เปน 
ระยะๆหรือตามเวลาที่กําหนด 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม  
1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ  

หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ ภารกิจและ
ความรับผิดชอบ  
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1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา  
ด้วยกันเอง  

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต ในสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง  

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี  

ประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้  
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้ร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีด 
ความสามารถของครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ  
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

-การอบรมครูในเรื่องการปองกัน
การ ทุจริต  
-การอบรมนักเรียนในเรื่องวินัย 
คุณธรรม พ้ืนฐานในตอนโฮมรูม 
กิจกรรมหนาเสาธง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 2..บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 

ตามหนาที่ของตนเองไดอยาง 
ถูกตอง 

-ประกาศยกยองนักเรียน ครู ที่มี 
ผลงานดีเดนในดานตางๆ 
-สงเสริมใหครูนําเสนอผลงานที่ดี
เดนเพื่อ เขารับรางวัลในดาน 
ตางๆ 
-กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
โรงเรียน 

 .แนวปฏิบัติการสรางองคความรู 
ในเรื่องการปองกันการทุจริตใน 
โรงเรียน 

-การใหความรูเรื่องผลประโยชน
ทับซอน  
-สรางสื่อประชาสัมพันธเรื่องการ
ทุจริต อยางสรางสรรค เขาใจงาย 
-กระตุนใหบุคลากรทุกฝายใน
โรงเรียนม ีความรูสึกเป็นสวนหนึ่ง
ในการตอต้านทุจริต 

 
แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ  

1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยการส่งเสริม
ให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ  
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา  

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนกันตังพิทยากร ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
โรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายใหมีคุณธรรมและจริยธรรมและปองกันการทุจริต โดย
ดำเนินการผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ ได้เสร็จสิ้นแลว และรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้  

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  
การประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย ทางโรงเรียนไดด้ำเนินการโดยมีการแจงใหบุคลากรทุก
ฝ่ายในโรงเรียนไดร้ับทราบและร่วมมือกันในการตอตานทุจริต และทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต จนทําให 
กิจการงานทุกฝายในโรงเรียนไดดําเนินไปดวยดีสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวสงผลใหบุคลากรทุกฝายใน 
โรงเรียนทํางานดวยความซื่อสัตย ไมมีการรองเรียนหรือขอบกพรองที่สงผลตอบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน  

- กิจกรรมการประชุมชี้แจง “การปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกร”การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ซ่ึงทําใหการบริหารงานทุกฝาย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีการเรียนรูเรื่องผลประโยชนทับซอน สงผลใหบุคลากรในทุกฝายมีความโปรงใส ซึ่ง
สาธารณชนหรือหนวยงานอื่นๆที่สนใจในการบริหารงานของ โรงเรียนสามารถตรวจสอบได  

- กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะประจําป 2564 และการจัดทําหลักฐานเชิงประจักษสามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส  

- กิจกรรมสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรคเพ่ือใหเขาถึงไดงาย นาสนใจและกระตุนให 
ประชาชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็น 
ความสําคัญของการกระทําที่ทุจริตซึ่งจะสงผลตอการทํางาน และยังสรางสื่อจดหมายขาวประชาสัมพันธให ผู
ปกครอง ชุมชน ทราบเรื่องตางๆที่โรงเรียนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรทางเวปไชตของโรงเรียน 
และสื่อออนไลนตางๆ  

- กิจกรรมการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร ประชาสัมพันธโดยการ มีสวนรวมของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดเสีย การดําเนินการตามกิจกรรมขางตนไดดําเนินไปดวยเพื่อบุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก 
พฤติกรรมที่สามารถ แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมือง
ดีมีคุณธรรมจริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไปตาม เปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ทํางาน ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

งาน/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปฏิทินการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การดำเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            
ดำเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมการประชุมชี้แจง “แนวทางการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            
ดำเนินการแล้ว 

3.กิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิต สาธารณะ 

5,000 
 

            
ดำเนินการแล้ว 

4.กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ ไม่ใช้
งบประมาณ 

            
ดำเนินการแล้ว 

5.กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5,000             ดำเนินการแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โรงเรียนกันตังพิทยากร         11 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนกันตัง
พิทยากร ประจำปงบประมาณ 2564 สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปรงใส และมี ประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกตอง การใหบริการ มีคุณภาพมากข้ึน และทำใหมี การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคและนํามาใช ประกอบการจัดทำแผน
สำหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดด้ียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณะของ
โรงเรียนกันตังพิทยากร ใหเป็นที่ยอมรับ มีความนาเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความ ตองการของบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างทันทวงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอปุสรรค  

ปจจัยสนับสนุน  

1. ผูบริหารโรงเรียนกันตังพิทยากร ใหความสำคัญกับการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผนและเขาร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ใหความร่วมมือการดำเนินการในแตล่ะกิจกรรม และมีความตระหนักเห็น
ความสำคัญในการดำเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค  

ขาดผูรับผิดชอบงานโดยตรง และยังขาดความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆใหเป็น
รูปธรรม เนื่องจากภาระกิจหลักคือสอนหนังสือ 


