
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร     เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  

ท่ี                                           วันท่ี  18 กรกฎาคม 2563   
เร่ือง  รายงานเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ประจ าปี  

          งบประมาณ พ.ศ. 2563 
           

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร 
 

ตามที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตโรงเรียนทุ่ง
ฝนวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ้
ก าหนดใหส้ถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อใหม้ี
แผนปฏิบัติการทีส่นบัสนุนและสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 4 
ยุทธศาสตร์  บัดน้ีได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเสนอแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริตโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                     (ลงช่ือ)       
                        (นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ์ ) 

                                         ต าแหน่ง ครู คศ.1 
 
  ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .................................. 
........................................................................................................................................... .................... 
 
 

                                                            (ลงช่ือ)           
                                                                          (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 
                                                               ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 



 

 

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 

 

 

 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา อุดรธานี เขต 20 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 

วนัท่ี 9 ธนัวาคมของทุกปีถือเป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล ไดก่้อก าเนิดข้ึนหลงัจากท่ีประชุม 

ใหญ่สมชัชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค .ศ.  

2003 (UNCAC) อยา่งเป็นเอกฉนัทเ์ม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 

ประเทศ รวมทั้งไทยไดเ้ขา้ร่วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหวา่งวนัท่ี 9 - 11 ธนัวาคม 2546 ณ ประเทศ 

เมก็ซิโก จึงประกาศใหว้นัท่ี 9 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (International 

AntiCorruption Day) ส าหรับปีน้ี รัฐบาลไทย ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

(ส านกังาน ป.ป.ท.) องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวสิาหกิจ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก าหนดจดังานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) วนัท่ี 9 ธนัวาคม  

2560 พร้อมกนัทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นบัเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจ านงทางการเมืองท่ีรัฐบาล  

ชุดปัจจุบนัใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ ดว้ยการ

ใช ้

กลไกประสานความร่วมมือกบัภาครัฐ ประกอบไปดว้ยฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวสิาหกิจ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการ 

ทุจริตท่ีย ัง่ยนื ตามแนวทางการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะ  

ท่ี 3 อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการต่อตา้น

การทุจริต จึงจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต เพื่อด าเนินการป้องกนัการทุจริตต่อไป  

        

 

 

นางชุติมา  ปราบมนตรี 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 

 

 

 

 



 

 

สารบญั 

  หนา้ 

ค าน า           ก 

สารบญั           ข 

1. หลกัการและเหตุผล         1 

2. วตัถุประสงค ์         2 

3. ยทุธศาสตร์และมาตรการ        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติการการป้องกนัการทุจริตประจ าปี 

หลกัการและเหตุผล 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบติัราชการตาม

ค ารับรองการปฏิบติัราชการของโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตวัช้ีวดัท่ี 7 ระดบั 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส า เร็จ

ของการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจดัการขอ้ร้องเรียนเร่ืองการ

ทุจริต  การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และขอ้กล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความรับผดิชอบต่อ

ประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม  ไม่ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล 

ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การ

ตรวจสอบและน าเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริง การแจง้ตกัเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ 

ตามระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีก าหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ไดท้  าการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแผนปฏิบติัการ 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งจดัท า

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบั  

ยทุธศาสตร์วา่ดว้ยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี  2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

 



วสัิยทศัน์ 

“ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน    บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ผูป้กครอง  ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกนัและปราบปรามการทุจริต” 

พนัธกจิ 

1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ใหก้บัครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพฒันาเครือข่ายดา้นการป้องกนัและปราบปราม  

การทุจริตในสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมบทบาทผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริต 

4. สร้างกลไกและพฒันาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหมี้ความเขม้แขง็

และมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริม/สนบัสนุนการจดัการองคค์วามรู้ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา อยา่ง

จริงจงั และต่อเน่ือง  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาใหมี้ ความโปร่งใสและเป็น

ธรรม  

2. เพื่อส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผดิชอบต่อ

ประชาชน 

3. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษา ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชใ้นการปฏิบติั  

4. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปราม  

การทุจริต 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที ่1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหส้ถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

วตัถุประสงค์ 

 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมใหแ้ก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดย

มีทศันคติ  วสิัยทศัน์  ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานศึกษา 



รวมทั้งการรณรงค ์ เผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  ใหทุ้กภาคส่วนมีวนิยั  เคารพกฎหมาย  กฎและระเบียบ ท่ีจะ

เป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา การพฒันา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน  

ใหป้ฏิบติังานและด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   1.2 ประยกุตก์ารน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทาง

ปฏิบติั 

  1.3 จดัใหมี้หลกัสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญ

เศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

2. ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยหลกั 

ธรรมาภิบาล 

  2.1 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมี

การฝึกอบรมเพื่อใหป้ฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 

  2.2 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  2.3 ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลากร

ทางการศึกษา นกัเรียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ก าหนดใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

  3.1 จดัใหมี้หลกัสูตรทางการศึกษา/หลกัสูตรการฝึกอบรม ดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  3.2 ก าหนดใหห้ลกัสูตรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็น

หลกัสูตรบงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ทุกระดบั 

  3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวชิาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารดา้นการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต 



 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ปฏิบติัหน้าท่ีราชการ

ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหส้ังคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

 4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

 4.4 ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์ 

  มุ่งประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัทุกภาคส่วนในการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ  

สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพฒันา 

เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล รวมถึงการ

สร้าง 

หลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากบัองคก์รทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึก 

การเป็นพลเมืองดี 

  1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบั 

องคก์รทุกภาคส่วน 

  1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชนใหมี้ความเขม้แขง็และ 

เป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ  

  1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  

  1.4 เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   

  2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี  

ความต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 



  2.2 สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหมี้ความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 

  2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

  2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 

  2.5 ใหอ้งคก์รหรือบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ  

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

  3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดย

เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  3.2 พฒันาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยทุธ์จุดเนน้ เพื่อพฒันา

คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์ 

  มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสมชดัเจน

และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพใน

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกบั

หน่วยงานทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมใน

การบริหารงานบุคคลภายใตร้ะบบคุณธรรม 

  1.1 ใหส้ถานศึกษาท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 

หน่วยงาน อตัราก าลงั การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจและความ

รับผดิชอบ 

  1.2 สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษา 

ดว้ยกนัเอง 

  1.3 ใหส้ถานศึกษา ควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้  านาจในการปฏิบติังานดา้น 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 



  2. สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต 

   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสถานศึกษากบั

ภาคเอกชน ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

   2.2 ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาคเอกชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษา 

  3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

   3.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา 

   3.2 พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

  4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการจดัระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการ    

ความเส่ียง 

   4.1 ส่งเสริมใหมี้การจดัท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

   4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์ 

  มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหส้ัมฤทธิผล  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตให้

เป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพใหส้ามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุก 

ภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 

   1.1 ก าหนดใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญ 

   1.2 ก าหนดใหมี้หลกัสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาชีพดา้นการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2. สร้างมาตรฐานทางวชิาชีพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  



   2.1 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาร่วมกนัสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 

   2.2 ก าหนดใหมี้หน่วยงานหลกั เพื่อรับผดิชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงกาลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

   3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน หลกัสูตร 

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

   3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติั 

หนา้ท่ี และแนวทางปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

 

  4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน  

สถานศึกษา 

   4.1 จดัใหมี้กิจกรรมการสร้างองคค์วามรู้ในเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 

   4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการ

ป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

  2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตาม  

ระเบียบวนิยั และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

  3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิง่ข้ึน 

  4. โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบติั  

  5. โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร มีความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ

ปราบปราม 

การทุจริตในสถานศึกษา 

  6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืตลอดไป  



บทสรุป 

  แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ 

สถานศึกษา ปฏิบติังานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ เกิด 

ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัไว ้ท าใหก้ารปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีมี  

ความรับผดิชอบ ท าใหผู้ป้กครอง ขมุขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  

ความมีจริยธรรม การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน และการ

ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา นกัเรียน ใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

 ดงันั้น ในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตอ้งบูรณาการและ  

อาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงั

ไวส่้วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นกัเรียน มีความรู้เร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิง่ข้ึน มีจิตส านึกใน

การเป็นพลเมืองดี ปฏิบติังานตามระเบียบวนิยั และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจและให้

ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม 

จริยธรรม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบติั รวมถึงส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศใหย้ ัง่ยนืไดอี้กดว้ย 

 

 

   

 (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 


