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โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
  (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

ที่มา  
หลักการและเหตุผล  

การทจุริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาทีม่ีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซบัซ้อน   มาก
ข้ึน ถือเป็นปัญหาทีเ่กิดข้ึนทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา
ต่อสังคมไทย ปจัจุบันมกีารตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ทำงานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่  
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแหง่ชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทจุริตประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรมีีมต ิเมือ่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐนำแนวทาง
และมาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ  
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่ การ
ปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเตมิไว้ในแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ีและแผนปฏิบัตริาชการประจำปีของส่วนราชการ  
ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบัตริาชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทจุริต
คอร์รปัช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บรหิารจัดการที่ดี มุง่เน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พรอ้มทัง้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรฐั นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครือ่งมอืช้ีนำการพฒันาหน่วยงานจาก     
ทุกภาคส่วน ใหเ้กิดการบรูณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทจุริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ปลกูจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ที ่2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความแข็งแกรง่แก่หน่วยงานต่อต้านการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต  
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (สำนกังาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำ  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 โดยมีแนวทางใน
การดำเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ีและมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นำแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/
ตัวช้ีวัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2563 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ กก็ำหนดข้ึนมาใหม่และนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
3 ป ีด้วย  โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/ตัวช้ีวัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของ
โรงเรียน ดังนั้น เพือ่ให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม  จึงได้จัดทำแผน



ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป ี   (พ.ศ. 2564 – 2566)  ข้ึน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และใหส้่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัตกิารการ
ป้องกันและปราบปราม การทจุริตประจำปีต่อไป  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสง่เสรมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัตงิาน  

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิใหเ้กิดการทจุริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบแจง้ข้อมลูเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อสง่เสรมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม  มรีะบบการทำงาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทจุริต  

4. เสรมิสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมลูประกอบการจัดทำแผน 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2564   โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจำปงีบประมาณ 2563 ดำเนินการดังนี ้ 

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำปงีบประมาณ 2557 โดยกำหนดกิจกรรม
และแผนผัง (Gantt Chart)   การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดงันี ้

 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำ ป ี2557 ทบทวน/
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ  

            

2 จัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปี2556  เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา   เขต 12  

            

3 สำรวจความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
 

            

5 เสนอสรปุผลการดำเนินงานต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา  เขต 12  เพื่อขอความ
เห็นชอบ  

            

6 จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการรายงานสำนักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา  เขต 12 
รับทราบต่อไป  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความนำ 

หลักการและเหตผุล 

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนหานดพธ์ิพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และข้อกล่าวหาครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้ทำการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทกุภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปอ้งกันและปราบปรามการ 
                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน์  
              สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมั่นพฒันาจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแหง่ชาติ ภายใต้หลัก    
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

พันธกิจ 
 1. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพือ่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
 2. เสรมิสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ  
 3. พัฒนาขีดความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มตามศักยภาพและมุง่สู่มาตรฐานการศึกษา 
 4.ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกุรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการดำรงชีวิต รักษ์ความเป็นไทย และท้องถ่ินของตนเอง 
          6. นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาบรูณาการการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน      

 



วัตถุประสงค ์

 มีการบรหิารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมจีรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนรุักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค ์

  มุ่งสง่เสริมเสรมิสร้างจิตสำนึกและค่านิยมใหแ้กส่ถานศึกษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรบัผิดชอบต่อปญัหาการทจุริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัตงิานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  
  1.1  เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน 
                           ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  1.2  ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใหเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
                            แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 
  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรูแ้ละปฏิบัตงิานตามหน้าที่ด้วยหลกั 
               ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสรมิให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการฝกึอบรม 
                           เพื่อให้ปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสรมิให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัตงิาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                           นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพือ่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 
  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกึอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลกัสูตร 
                             บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  ส่งเสรมิแหล่งเรียนรูท้างวิชาการ  ตลอดจนข้อมลูข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
                            การทุจริตสถานศึกษา  
 4. ส่งเสรมิค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1  ส่งเสรมิการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัตหิน้าที่ราชการด้วย 



                           ความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ใหส้ังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                            ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสรมิ เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลทีม่ีผลงานดเีด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  ส่งเสรมิ  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  บูรณาการหน่วยงานทกุภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

          มุ่งประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทกุภาคส่วนในการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ 

เป็นพลเมืองด ี
1.1 ประสานความร่วมมอืทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคส่วน 
                     1.2  ส่งเสริม สนบัสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
                            อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้สาธารณชนรบัทราบ 
                     1.3  ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพือ่ทำการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
                            ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร 
                            ระหว่างกัน 
                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ  
  2.1  เสรมิสร้างกระบวนการเรียนรูเ้พื่อให้ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
                           ตื่นตวัต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  
                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรบัแจ้งข้อมลูหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
                           รวมทัง้สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
  2.3  ส่งเสรมิสิทธิในการรบัรู้และการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 
  2.4  กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แกผู่้แจ้งข้อมูลหรอืเบาะแส ให้ได้รบัรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 
                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 



           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
                            โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา 
                           คุณภาพทางการศึกษา   
    

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค ์
           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหม้ีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต  ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปรง่ใสและเป็นธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
                     1.1  ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต มโีครงสร้างของ 
                           หน่วยงาน  อัตรากำลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบั 
                           ภารกิจและความรบัผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา         
ด้วยกันเอง 

  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน 
                           การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
                ปราบปรามการทจุริต 
  2.1 วางแนวทางและสง่เสรมิบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  
                          ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกบัองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
                            ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสทิธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
                      4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                      4.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี 
                           ประสิทธิภาพ 



 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค ์
            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตสถานศึกษาใหส้ัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทจุริตใหเ้ป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถรว่มมือหรือประสานการปฏิบัติกบัองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรด้านการปอ้งกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพือ่ให้มีความเช่ียวชาญ 
  1.2  กำหนดให้มหีลักสูตรการศึกษา และหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 
  2.1  ส่งเสรมิใหส้ถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 กำหนดให้มหีน่วยงานหลัก เพื่อรบัผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
                    3.1  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
                           บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
     3.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการสร้างองค์ความรูเ้รือ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
   4.1  จัดให้มีกจิกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 
                           แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน 

4.2  ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมลูข่าวสารด้านการปอ้งกันและ 
      ปราบปรามการทจุริต 



ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
     ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สจุริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4.  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปฏิบัตงิานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  มีความเข้าใจและให้ความรว่มมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษา 
6.  ส่งผลต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2559   จัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา   ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่คาดหวังไว้   ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  
ทำให้ผู้ปกครอง   ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้   
อีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 


