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แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนเซไลวทิยาคม 
  (ปีงบประมาณ 2562-2564) 

ทีม่า  
หลกัการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน  และยิง่มีกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้น   
มากข้ึน ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในองคก์ารภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงข้ึน ส่งผลใหเ้กิดวกิฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบนัมีการตรวจสอบและเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ ท าใหป้ระชาชนใหค้วาม
สนใจการท างานของภาครัฐมากยิง่ข้ึน  

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ  
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2549 โดยใชช่ื้อวา่ “วาระแห่งชาติดา้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกนัการทุจริตประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใชเ้ป็นกรอบ  
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบติั โดยก าหนดเพิ่มเติมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ และการบูรณาการป้องกนัและปราบปรามแกไ้ขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บริหารจดัการท่ีดี มุ่งเนน้เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  และ
พฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ น าไปสู่การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีน าการพฒันา
หน่วยงานจาก     ทุกภาคส่วน ใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวนิยั คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทนั ร่วมคิดป้องกนัการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ 4 ประการ  
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวนิยัแก่ทุกภาคส่วน  
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลงัแผน่ดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
การด าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  



ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) และส านกังาน  
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) ก าหนดใหส่้วนราชการ จดัท า  
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 โดยมีแนวทางใน
การด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ไวแ้ลว้ และเห็นวา่สามารถตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติฯ ไดก้็ใหน้ าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตวัช้ีวดั ดงักล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดข้ึนมาใหม่และน าไปบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 
3 ปี ดว้ย  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ของโรงเรียน ดงันั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนเซไลวทิยาคม  จึงไดจ้ดัท าแผน
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 3 ปี    (พ.ศ. 2562 – 2564)  ข้ึน เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และใหส่้วนราชการ/หน่วยงาน ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการ
การป้องกนัและปราบปราม    การทุจริตประจ าปีต่อไป  

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มี

คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวติ และปฏิบติังาน  
2. เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัมิใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบใน

การปฏิบติัราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบแจง้ขอ้มูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซไลวทิยาคม  มีระบบการท างานและ
การตรวจสอบท่ีเขม้แขง็ในการป้องกนัการทุจริต  

4. เสริมสร้างศกัยภาพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ  
 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนเซไลวทิยาคม ไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผน 
 
 
 
 
 
 
 

  



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏบัิติการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนเซไลวทิยาคม 

แนวทางการตรวจติดตามผลความกา้วหนา้การปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการดงัน้ี  

ติดตามผลความกา้วหนา้งาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนดกิจกรรม
และแผนผงั (Gantt Chart)   การติดตามผลความกา้วหนา้ในหว้งระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบติัการฯ ดงัน้ี 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

และการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ 
ประจ า ปี 2563 ทบทวน/วเิคราะห์
ความเส่ียงต่างๆ  

            

2 จดัท าแผนปฏิบติัการฯ ประจ าปี
2563  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ใหค้วามเห็นชอบ และจดัส่ง
แผนปฏิบติัการฯใหผู้อ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา   
เขต 19 

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
มธัยมศึกษา  เขต 19  เพื่อขอความ
เห็นชอบ  

            

6 จดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านกังานเขต
พื้นท่ีมธัยมศึกษา  เขต 19 รับทราบ
ต่อไป  
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ควำมน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนหำนดพธิ์พิทยำคม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  โดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต  กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  กำรตรวจสอบและน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   

  ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเซไลวิทยำคม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนเซไลวิทยำคมได้ท ำกำร ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศำสตร์ที่  1  เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
   ยุทธศำสตร์ที่  2  บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
   ยุทธศำสตร์ที่  3  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
   ยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
                                  ทุจริตสถำนศึกษำ     

วิสัยทัศน์  

              สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ มุ่งม่ันพัฒนำจัดกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ ภำยใต้หลัก    

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
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พันธกิจ 

 1. ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง 

 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำ และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภำพ  

 3. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพและมุ่งสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกรำยวิชำสู่มำตรฐำนสำกล 

 5. พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ทักษะกำรด ำรงชีวิต รักษ์ควำมเป็นไทย และท้องถิ่นของตนเอง 

          6. น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรชุมชน      

วัตถุประสงค์ 

 มีกำรบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ครูมีจรรยำบรรณ และมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู  
ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

ยุทธศำสตร์และมำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  

ยุทธศำสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ  รวมทั้งกำรรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำร
พัฒนำ  ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

  1.  ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ปฏิบัติงำนและด ำเนิน 
                           ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต์กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
                            แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
   
  



2. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลัก 
               ธรรมำภิบำล  
  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  รวมทั้งมีกำรฝึกอบรม 
                           เพ่ือให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน  กำรประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                           นักเรียน ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ก ำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
               สถำนศึกษำ 
  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
                            ทุจริตสถำนศึกษำ 
  3.2  ก ำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  เป็นหลักสูตร 
                             บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร  ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
                            กำรทุจริตสถำนศึกษำ  

 4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  4.1  ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย 
                           ควำมซือ่สัตย์  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร 
                            ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
                            ทุจริตสถำนศึกษำ 
  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
                            ทุจริตสถำนศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  :  บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำร
ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถำนศึกษำ   เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยในกำร
แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  



มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึกกำร 

เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ 

องค์กรทุกภำคส่วน 

                     1.2  ส่งเสรมิ สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและเป็น 

                            อิสระในกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ 

                     1.3  ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

                            ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสำร 

                            ระหว่ำงกัน 

                     1.4  เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

  2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

  2.1  เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำม 

                           ตื่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ  

                     2.2  สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย 

                           รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น 

  2.3  ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 

  2.4  ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน 

  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพ่ือ 

                            ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

 

  

           3.  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ 

                     3.1  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  

                            โดยเนน้กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

                     3.2  พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนำ 

                           คุณภำพทำงกำรศึกษำ   

    
  



ยุทธศำสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  

วัตถุประสงค์ 

           มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต  ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

  1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร 
               บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม 

                     1.1  ให้สถำนศึกษำที่มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ 
                           หนว่ยงำน  อัตรำก ำลัง  กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับ 
                           ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำ         
ด้วยกันเอง 

  1.3  ให้สถำนศึกษำ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน 
                           กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

  2 . สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและ 
                ปรำบปรำมกำรทุจริต 

  2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชน  

                          ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  2.2  ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

                            ในสถำนศึกษำ 

           3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

                     3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

                     3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

                      4.1 ส่งเสรมิให้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 

                      4.2 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมี 

                           ประสทิธิภำพ 

 

 

  
  



ยุทธศำสตร์ที่ 4  :  พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
                         สถำนศึกษำ  

วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพัฒนำสมรรถนะ  และขีดควำมสำมำรถให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็น
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง  สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต 

1.1 ก ำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ  เพ่ือให้มีควำมเชี่ยวชำญ 

  1.2  ก ำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและ 
                           ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ   

  2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

  2.1  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 

  2.2 ก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพ่ือรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษ 

                           ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

  3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน หลักสูตรกำร 

                           บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   

     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
                            และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ  

   4.1  จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 

                           แก่ คร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ 
      ปรำบปรำมกำรทุจริต 

  



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  โรงเรียนเซไลวิทยำคม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม 
     ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
     ทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น  
4.  โรงเรียนเซไลวิทยำคม ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทำงปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนเซไลวิทยำคม  มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
     ทุจริตในสถำนศึกษำ 
6.  ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเซไลวิทยำคม  ประจ ำปีงบประมำณ      พ.ศ. 
2559   จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสถำนศึกษำ   
ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์    เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้   
ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบ  ท ำให้ผู้ปกครอง   
ขุมขน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม  ควำมมีจริยธรรม  กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำร
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล   สำมำรถแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบัง
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้ ส่วนรำชกำรและ
สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น  มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ   ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้   
อีกด้วย 

  

 
 
 




