
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-

2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน  

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตแนวหลักทาง 3 แนวทาง 

ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ สวนท่ี 1 นำเสนอหลักการและเหตุผลของ

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันและและปราบปรามการทุจริต โรงเรียน

อุทัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการฯ 

ดังกลาว การติดตามประเมินผล ความเช่ือมโยงของการจัดทำแผน และขอมูลช่ือโครงกาน ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต โรงเรียนอุทัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปองกันและ

ปราบปรามการรทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยลายสำคัญ อนัจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติ

ราชการลดนอยลง 

 

 

โรงเรียนอุทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนอุทัย 

(ปงบประมาณ 2563) 

ท่ีมา 

หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตและประพฤติชอบเปนปญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซอนมากข้ึนถือเปน

ปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในองคการภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน สงผลใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอ

สังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทำใหประชาชนใหความสนใจการทำงาน

ของภาครัฐมากยิ่งข้ึน 

 การปองกนัและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ เปนวาระแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 

ธันวาคม 2549 โดยใชช่ือวา “วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันทา 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนำแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551-2555 ไปใชเปนกรอบทิศ

ทางการประสานความรวมมือในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสู การ

ปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำปของสวนราชการซึ่งจะ

กอใหเกดิประโยชนในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการปองกันและปราบปรามแกไขปญหาการทุจริต

คอรรัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร

จัดการท่ีดี มุงเนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราการและเจาหนาท่ีของรัฐ และพัฒนา

ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและ

เจาหนาท่ีของรัฐ นำไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือช้ีนำการพัฒนาหนวยงานจากทุก

ภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือมือกันอยางจริงจังในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมี

วัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ 

 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

 2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอำนาจอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) สังคมรูเทากัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาตร 4 ประการ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 : ปลูกจิตสำนัก คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงหนวยงานตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 การดำเนินการตามยุทธศาตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการสำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน คือ 



หากสวนราชการไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไวแลว 

และเห็นวาสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ไดก็ใหนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกลาว มาบรรจุ

ไวในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากไมตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรชาติฯ ก็กำหนดข้ึนมาใหมและนำไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการดวย โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ใหเปนไปตามพันธกิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการ

เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียนอุทัย จึงไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป (พ.ศ. 2563 – 

2565) ข้ึน เพื่อเปนกรอบในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และใหสวนราชการ/

หนวยงาน ใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบรามการทุจริตประจำปตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 

 2. เพื่อปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบใน

การปฏิบัติราชการข้ึนภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเครือขายภาคประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

 3. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุทัยมีระบบการทำงานและการ

ตรวจสอบท่ีเขมแข็งในการปองกันการทุจริต 

 4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ขอมูลประกอบการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 โรงเรียนอุทัยไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามผลความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ 2563  โรงเรียนอุทัย 

 แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 2563 ดำเนินการดังนี ้

 ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการ และงบประมาณประจำปงบประมาณ 2563 โดยกำหนดกิจกรรม

และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน 

1 จัดประชุมเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบและการ
จัดทำแนปฏิบัติการฯ 
ประจำป 2563 ทบทวน/
วิเคราะหความเส่ียงตาง ๆ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำป 2563 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูอำนวยการโรงเรียนให
ความเห็นชอบ และจัดสง
แผนปฏิบัติการฯ ให
ผูอำนวยการสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

            

5 เสนอสรุปผลการดำเนินงาน
ตอผูอำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเขต 3 
เพื่อขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผล
การดำเนินการรายงาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 รับทราบ
ตอไป 

            



ความนำ 

หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอุทัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัด 7 ระดับความสำเร็จขของ

การดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี

โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชน

สวนรวมเปนท่ีต้ัง และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวของไดกำหนด

ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจสอบและนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจง

ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนไวในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอุทัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 นั้น โรงเรียนอุทัย ไดทำการ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

หนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความแข็งแรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ       

                     ทุจริตสถานศึกษา 

 

 

วิสัยทัศน 

 โรงเรียนอุทัยเปนองคกรการเรียนรู กาวสูมาตรฐานสากลบนวิถีความเปนไทย 

 

พันธกิจ  

   1.พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพกาวสูองคกรมาตรฐานสากล 

 2.พัฒนาความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 3.พัฒนาครูใหมีสมรรถนะเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 4.พัฒนาศักยภาพครูดวยนวัตกรรม PLC Professional Learning Community 

 5.พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลกบนพื้นฐานความเปนไทย 



 6.พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 7.สรางกับภาคีเครือขายและนำภูมิปญญาทองถ่ินรวมจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.ผูเรียนนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนวิถีดำเนินชีวิตรวมท้ังรักษและภูมิใจในความเปนไทย 

 

วัตถุประสงค 

 1. ผูเรียนเปนคนดีของสังคม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 

 3. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 4. ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 8. มีการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินท้ังภายในและภายนอก 

 9. มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู 

 10. มีการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 

 มุงสงเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมีทัศนคติ

วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติชอบสถานศึกษา รวมท้ังการรณรงค

เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฏและระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา

การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนามท่ีดวยหลักธรรมาภิ

บาล 



2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังการมีฝกอบรม

เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  

3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

3.2 กำหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร

บังคับท่ีใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกา 

 4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย

ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมใหการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

 มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและมีการสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ

ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยใกนา

รแจงขอมูลหรือเบาแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ

เปนพลเมืองดี 

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ

องคกรทุกภาคสวน 

1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและเปน

อิสระในการทำหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ต เพื่อทำการเผยแพรประชาสัมพันธใน

การปองกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็ปบอรดเพื่อติดตอส่ือสารระหวางกัน 

1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาขนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ

ต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย

รวมท้ังการสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

2.4 กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดย

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพื่อพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความแข็งแรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

 มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงานทุกภาค

สวน 

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบุคม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ

หนวยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ

และความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษาดวยกัน

เอง 

1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใน

การปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตให

สถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

  4.1 สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

 มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน

ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 

 

 

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานปองกันและปราบปราม

การทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเช่ียวชาญ 

1.2 กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ

บริหารกิจการบานเมืองทีดี 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา

แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. โรงเรียนอุทัยปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มจิีตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 

และมีความซื่อสัตยสุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกนัและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

4. โรงเรียนอุทัย ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน

แนวทางปฏิบัติ 

5. โรงเรียนอุทัยมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 



6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนอุทัยประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำข้ึน

เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาปฏิบัติงานใน

ดานการปองกันและปราบปรรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธตามท่ีคาดหวังไวทำใหการ

ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทำใหผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีโดยการคำนึงถึง

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และยัง

เกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

  

 ดังนั้น ในการดำเนินงานดานปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและอาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจากทุก

ภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว สวนราชการและ

สถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่อง

การปองกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบวินับ และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนไดอีกดวย 
   

 


