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รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3                   
(พ.ศ. 2560 -2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ภายใต้แนวทาง                     
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการ ทุจริต 
และ3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต   

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือส่วนท่ี 1 บทนำนำเสนอความเป็นมาการป้องกันและ ปราบปรามการ 
ทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของโรงเรียน 
(ITA) ส่วนท่ี 2 การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา   

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ  
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
นโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลลดน้อยลง  

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
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                                                          บทที่ 1   
บท ำ  

ความเป็นมา   
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสั่งคม ระบบ 

การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานภาครัฐจะได้กำหนดนโยบาย หรือ 
มาตรการต่าง ๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดำรงอยู่ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การ 
ทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพิ่มความโปร่งใส 
นานาชาติ (TransparencyInternational : TI) มีความเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ 
ต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะ โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์   
ปัญหาอย่างรอบด้าน ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเส่ียงหรือความเสียหายท่ี 
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์กร 
หรือโครงสร้างสถาบันของชาติท่ีมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีอาจจะถูก 
กระทบจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวด้วย โดยผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  
Perceptions Index : CPI) ปี 2560 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  อยู่ในอันดับท่ี 
96 จากการจัดอับดับท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเช่ือมั่น ต่อต่างชาติท่ีมี 
ต่อประเทศไทย  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม                 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 7  
ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจาก 
ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการ 
ทุจริตการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครูบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560 และข้อกล่าวหาครูบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถงึประโยชนส่์วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจสอบและนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ  ตามระเบียบข้อ 
กฎหมายท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ทำการศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน 
เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ ปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ  (Intergrity 

and Transparency Assessment : ITA)  
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้   
1) ดัชนีความโปร่งใส   
2) ดัชนีความรับผิด   
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ภายใน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จ 
ของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  

โดยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนรู้ รับไปดำเนินการ 
และบัดนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการทำงานของโรงเรียนมีการพฒันาขึ้นไปในทางท่ีดีและมีการพัฒนาการในทุก ๆ ด้านมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
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บทที่ 2   
      การ ำเนินงาน  

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัดนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ส้ินสุดลงแล้ว จึง 
ขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมท้ังระบบปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แผนฯ สำหรับกรอบ แผนการดำเนินงาน ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิต ำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
การดำเนินงานในยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษา บริหารงาน  

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย 
กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานใน การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยมให้โรงเรียนบริหาร 
งานตามหลักธรรมมาภิบาล 

1 . การประกาศเจตนารมณ์ 
บริหารง านด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และกำหนดนโยบาย  
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานในโรงเรียน 

1.การประกาศเจตนารมณ์ 
การกำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตนาการบริหาร
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต   
- การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน   
-การออกติดตามแนวทางการ 
ให้ของขวัญ เพื่อให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติตามนโยบาย 
ของรัฐบาลในการส่งเสริมการ 
ต่อต้านการทุจริต 

 2. สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากร 
ในโรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
และวินัย ของครูและนักเรียน  
2.1 กิจกรรมการสอบธรรม 
ศึกษา   
2.2 กิจกรรมก่อนจบพบพระ 
2.3 กิจกรรมสร้างระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการ/แนวทางการ ำเนินงาน   

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการดังนี้   
1.1 การดำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมปลูก   

ผักสวนครัว กิจกรรมเล้ียงการเล้ียงหอยขม การเล้ียงปลาหมอ การเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนธนาคารขยะ 
โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา  
ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามช่วงวัยต่าง ๆ   

1.3 มีการนำครูและนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   

2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วย 
หลักธรรมาภิบาล  

2.1 มีการส่งเสริมและฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมท่ีจำเป็นในการทำงาน   
ร่วมกัน โดยมีการประชุมครูและการฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมีหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม  
กิจกรรมแนะแนว   

2.2 มีการให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ  
นิมนต์พระสงฆ์มาแนะนำแนวทางการปฏิบัติและการนั่งสมาธิ ท้ังในกิจกรรมของครูและนักเรียน การนำนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญที่วัดในเขตพื้นท่ีตำบลเรณู นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริม 
ให้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท  และธรรมศึกษา 
เอก  โดยนักเรียนและครูสามารถสอบผ่านทุกคน   

2.3 มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ   
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่มีการร้องเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย   

 

เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม 

 3. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง  
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ    
บุคลากรทุกคน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการทำความดี  
เพื่อสาธารณะ มีการแบ่งปัน ลด  
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก 
ความ พอเพียงมีวินัยและ 
มีจิตสาธารณะ  
3.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
3.2 กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  
3.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
ของนักเรียนในทุกระดับช้ัน 
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3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
สถานศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้ 

โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริตท่ีใช้ในโรงเรียนในทุกระดับช้ัน โดยมีการส่งบุคลากรใน 
โรงเรียนไปเข้ารับการอบรม และนำมาถ่ายทอดกับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำมาใช้ในการ จัดการเรียนรู ้
ของนักเรียน ตลอดจนมีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนโดยส่งเป็น หนงัสือข่าว 
ให้กับผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ ตลอดปีการศึกษา  

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านสุจริต โดยได้ 
ดำเนินการดังนี้   

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ  
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตของคณะครู นักเรียนก็  
แสดงพลังในการต่อต้านทุจริต ช้ีให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการท่ีดีและนักเรียนท่ีดี ทำตามหน้าท่ีของตนเอง  
อย่างเคร่งครัด  

4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีค่านิยม ยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ  
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมเชิดชูครูคุรุสดุดี ส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข และทางโรงเรียนได้ม ี
การจัดกิจกรรม การอบรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนและ คณะครูให้ทุกระดับช้ัน ตลอดจนในวันพระมีการ
ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ให้กับนักเรียน ตลอดจนมีการ เผยแพร่กิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบในข่าวจดหมาย 
ข่าวของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา และประชาสัมพันธ์ กิจการของโรงเรียนโดยมีเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.rnks.ac.th และ facebook ด้วย   

4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นในการรณรงค์และ 
เผยแพร่เรื่องการทุจริต มอบรางวัลให้กับนักเรียนท่ีมีความซื่อสัตย์ เก็บเงินได้ เก็บ ของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีการรณรงค์การป้องกัน ต่อต้าน เรื่อง การเล่นพนัน บอล ยาเสพติด 
และการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริต  

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ โดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง             
ทุกท่าน เพื่อปลูกฝังค่านิยมการสร้างความสุจริต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมท่ีเน้นด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม เน้นการลงมือทำและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

การดำเนินงานในด้านนี้ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้าง 
และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง 
การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

http://www.rnks.ac.th/


6 
  

เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม 

1. บูรณาการหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

1. สร้างความตระหนักและ 
ปลูกจิตสำนึกการเป็น 
พลเมืองดี 

- กิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
นักเรียน  
- กิจกรรมีหน้าเสาธง  
- กิจกรรมสภานักเรียน 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  

- กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา   
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ในทุกภาคเรียน   
- กิจกรรมเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
- กระดานข่าวและช่องทางรับ 
เรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาตาม 
แนวทางการกระจาย
อำนาจทางการศึกษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดย  
คณะภาคีกรรมการ4 ฝ่าย โดยให้ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ               
กรรมการสถานศึกษาเป็นผู้  
กำหนดนโยบายร่วมกับ 
โรงเรียน  
- กิจกรรมสภานักเรียน   
- กิจกรรมการประชุมครูและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน   
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก           

จิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี   
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหนว่ยงาน สถานศึกษา  

กับองค์กรทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนมีการรว่มมือกบัทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
เทศบาลอำเภอเรณูนคร ท่ีว่าการอำเภอเรณูนคร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร โรงพยาบาลเรณูนคร 
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเข้ามามีส่วนการปลูกฝังความรู้ ให้กับนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก 
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ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อปลูกฝัง นักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม   
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็น  

อิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ 
เรื่องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีความ 
ถูกต้อง เปิดเผย เพื่อให้โอกาสกับหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาข้อมูลของโรงเรียน ท้ังในอินเตอร์เน็ต ใน 
เว็บไซต์ของโรงเรียน   

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ ให้ข้อมูล   
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่าง  
กันในเว็บไซต์ของโรงเรียน มีกระดานสนทนา สมุดเย่ียมเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง  
ต่าง ๆ และในโรงเรียนยังมีกล่องรับข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วย โดยภายในโรงเรียน  
ยังมีระบบอินเตอร์เน็ต สัญญาณไวไฟ เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง   

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทางโรงเรียน  
ได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย จนกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตรง 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้   

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ   
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มี  

ความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา   
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย  

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือข้อมูลนั้น   
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา   

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา  
คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ  
หน่วยงานทุกภาคส่วน  
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มาตรการ/แนวทาง ำเนินงาน   
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมใน 

การบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม   
1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ  

หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
รับผิดชอบ   

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา  
ด้วยกันเอง   

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต   

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ   
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตในสถานศึกษา   

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการู้องค์กร   
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา   
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม   

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 
ความเส่ียง   

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา   
4.2ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบ 
 

เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ัง 
สร้างความโปร่งใสและเป็น 
ธรรมในการ บริหารงานบุคคล 
ภายใต้ระบบคุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณด้วย 
ความโปร่งใส โดยมีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ 
ตรวจสอบความถูกต้องและ
โปร่งใส   
- การกระตุ้นใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนทุกฝ่ายมีการ 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 
ต่อต้านการทุจริต 
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เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม 

2.  สร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
สถานศึกษากับ ภาคเอกชน 
ให้มีศักยภาพ ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

2. ความร่วมมือระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน และ 
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ี 
มีความเกี่ยวข้องกัน 

- กิจกรรมเสริมสร้างความ 
ร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน 
กับผู้ปกครอง และชุมชน   
 

3 . พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ท่ีดีของบุคลากรทุกฝ่ายใน 
โรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์  
ต่อต้านทุจริตในการประชุม   
ทุกครั้ง   
- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
โรงเรียน 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
ดำเนินงานด้านการจัดระบบ 
การควบคุมภายในและบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

4. การควบคุมภายในและการ 
จัดการความเส่ียงต่าง ๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน  
การจัดซื้อจัดจ้าง   
- งานควบคุมภายในโรงเรียน    
- เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ทุกฝ่าย ในโรงเรียนทราบ 
เป็นระยะ ๆ  หรือตามเวลาท่ี   
กำหนด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้ 
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก           
ภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทาง ำเนินงาน   

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต   

1.1  กำหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตร ด้านการป้องกัน และ  
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ   
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1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ   
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ   

ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน   
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร  
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ   
หน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน  
สถานศึกษา   

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
สถานศึกษาแก่ ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน   

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต 
 

เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกัน และปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา 

1 . พัฒนาสมรรถนะและขีด  
ความสามารถของครูบุคลากร  
ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

- การอบรมครูในเรื่องการ 
ป้องกันการทุจริต   
- การอบรมนักเรียนในเรื่องวนิัย  
คุณธรรมพื้นฐานในตอนโฮมรูม  
กิจกรรมีหน้าเสาธง 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ 
ด้านการป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

2. ป้องกันและปราบปราม           
การทุจริตในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณต่อ 
วิชาชีพครู  
- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 
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เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรตาม หลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

3. บุคลากรในโรงเรียน 
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ 
ตนเองได้อย่างถูกต้อง  

- การประกาศยกย่องนักเรียน 
ครู ท่ีมีผลงานดีเด่นในด้าน           
ต่าง ๆ   
- ส่งเสริมให้ครูนำเสนอผลงานท่ี 
ดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลในด้าน 
ต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีการ สร้างองค์ความรู้ 
เรื่องการป้องกัน และ 
ปราบปรามกา รทุจริต                   
ในสถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสร้างองค์ 
ความรู้ในเรื่องการป้องกันการ 
ทุจริตในโรงเรียน 

- สร้างส่ือประชาสัมพันธ์ 
เรื่องการทุจริต อย่างสร้างสรรค์ 
เข้าใจง่าย   
- กระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายใน 
โรงเรียนมีความรู้สึกเป็น   
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการ 
ทุจริต 
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บทที่ 3 
    ผลการ ำเนินงาน  

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและ                   
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกัน            
การทุจริต โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้เสร็จส้ินแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานดังนี้   

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ /กำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโดยมีการแจ้งให้บุคลากร          
ทุกฝ่ายในโรงเรียนได้รับทราบ และร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริต และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนทำให้ 
กิจการงานทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ดำเนินไปด้วยดี สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายใน  
โรงเรียนทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการร้องเรียน หรือข้อบกพร่องท่ีส่งผลตอบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  

- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงาน การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ ทำให้การบริหารงานทุกฝ่าย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี ส่งผลให้บุคลากรในทุกฝ่ายมีความโปร่งใส ซึ่งสาธารณชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีสนใจในการ 
บริหารงานของ โรงเรียนสามารถตรวจสอบได้  

- กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย   
สุจริต จิตสาธารณะ และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

- กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้  
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนให้รับทราบและเห็น 
ความสำคัญของการกระทำท่ีทุจริต ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงาน และยังสร้างส่ือจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ปกครอง ชุมชนทราบเรื่องต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 
โรงเรียน และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  

- กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของ   
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินการตามกิจกรรมข้างต้น ได้ดำเนินไปเพื่อใหบุ้คลากรทุกระดับ 
มีจิตสำนึก พฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะแยะ วางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) 
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชน ให้เกิดความเช่ือมั่นใน 
กระบวนการทำงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของโรงเรียน             

เรณูนครวิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส  และมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำ
ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้  
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ประกอบการจัดทำแผน สำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการ  
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างทันท่วงที  

ปัจจัยสนับสนนุ/ปัญหาอปุสรรค   
ปัจจัยสนับสนนุ   
1. ผู้บริหารโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันการทุจริต การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน 
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   

2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

ปัญหาอุปสรรค   
1. ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคล่ือนแผนแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม 
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แผนการ ำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา ำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม  
ระเบียบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครดั  
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำ
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ หวัหน้าส่วนราชการ 
รับทราบทุกครั้ง  
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 
ผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง  
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏบิัติตาม  พ.ร.บ. 
การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเครง่ครัด 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ฝ่ายบริหารงาน  
งบประมาณ 

2. การเบิกจ่าย  
งบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบติัตาม 
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลงั อย่างเครง่ครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบติัตามประกาศ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ี 
และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ฝ่าย บริหารงาน  
งบประมาณ 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา ำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. การเอ้ือประโยชน์ 
ต่อพวกพ้อง 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย 
เก่ียวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการ 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบติัตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือร่วมสร้าง 
แนวทางและมาตรการในดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ฝ่ายบริหารงาน  
งบประมาณ 

4. การปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตาม 
ข้ันตอนและระเบียบ 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญสินน ่ำใจ อย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบติัตามคู่มือ การ
ประเมินความเสี่ยงโรงเรียน  
4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ฝ่าย บริหารงาน  
งบประมาณ 
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