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โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี 2563 
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ค าน า 

การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคงขยายวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในหลาย ๆ  ด้าน 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ จากสถานการณ์การทุจริตที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก  ใน
สังคมไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตาม กรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)         
เพื่อด าเนินการปองกันการทุจริตในสถานศึกษาตอไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 

แผนปฏิบตักิารปอ้งกัน การทุจรติประจ าปี 2563 
 

ท่ีมาหลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ถือเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความ
สนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  
วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ    มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2551-2555  ไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมอืในการด าเนินการปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือช้ีน าการพัฒนา
หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทจุริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกจิตส านกึ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทกุภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวมพลงัแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชก าร 
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  โดยมี
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แนวทางในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ  ได้ก็ให้น าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดข้ึนมาใหม่และ
น าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ป ีด้วย  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ให้เป็นไปตาม
พันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่ วนราชการ/
หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสง่เสรมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจติส านึกในเรื่องความซือ่สัตย์สุจริต               
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัตงิาน  

2. เพื่อปอ้งกันและเฝ้าระวังมิใหเ้กิดการทจุริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                 
โดยมิชอบในการปฏิบัตริาชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อสง่เสรมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มรีะบบการท างานและ
การตรวจสอบทีเ่ข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมลูประกอบการจัดท าแผน 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2563  
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 
แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปราม

การทจุริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการดงันี้  
ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2563 โดยก าหนด

กิจกรรมและแผนผงั (Gantt Chart)   การติดตามผลความกา้วหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี ้
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

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

1 จัดประชุมเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบ 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี 2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ  

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 
2563  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารฯ              

5 เสนอสรปุผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา  เขต 18  เพื่อขอความ
เห็นชอบ  

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการรายงานส านักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา  เขต 18 
รับทราบต่อไป  
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หลักการและเหตผุล 

   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส าเรจ็ของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มี
คุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการทีเ่กี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทกุภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน ์  

  โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม มุ่งมั่นใหผู้้เรียนเป็นคนดี มีความรู ้รับผิดชอบต่อสงัคม ด ารงชีวิตบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก   
12 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรูเ้ต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาใหผู้้เรียนมสีุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทกัษะการด ารงชีวิตปลอดภัยจากสิง่เสพติดและ

อบายมุข 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนได้เรียนรู้เตม็ตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล 



7 
 

 

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถ่ินทั้งภายในและภายนอก  
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรูท้างวิชาการเพื่อ

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
10. ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยัง่ยืน 

 

วัตถุประสงค ์

1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสงัคม ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข  
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพเิศษตรงตามศักยภาพของตนเอง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการทีท่ันสมัยและมีประสทิธิภาพ 
7. มีหลกัสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินทั้งภายในและภายนอก 
9. มีบรรยากาศที่ดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
10. มีการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งสง่เสริมเสรมิสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แกส่ถานศึกษาบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพฒันา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัตงิานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหป้ฏิบัติงานและด าเนินชีวิต

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2. ประยุกตก์ารน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3. จัดให้มหีลกัสูตรการเรียนรูห้รือการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  แก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
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2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2.1. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการฝึกอบรม

เพื่อใหป้ฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม  
2.3. ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน ใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ก าหนดให้มหีลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครือ่งมอืในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

3.1. จัดให้มหีลกัสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต
สถานศึกษา 

3.2. ก าหนดใหห้ลกัสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติสถานศึกษา  เป็นหลกัสูตรบงัคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดบั 

3.3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมลูข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สจุริต และการต่อต้านการทจุริต 
4.1. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์  สจุริต  เสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
4.2. รณรงค์ เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ใหส้ังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3. ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มผีลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 
4.4. ส่งเสริม  สนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  บูรณาการหน่วยงานทกุภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการเป็น
พลเมืองด ี

1.1. ประสานความร่วมมอืทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กร
ทุกภาคส่วน 
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1.2. ส่งเสริม สนบัสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 

1.3. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมเีว็บบอรด์เพื่อติดต่อสือ่สารระหว่างกัน 

1.4. เสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1  เสรมิสร้างกระบวนการเรียนรูเ้พื่อให้ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ     
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2  สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ข้อมลูหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3  ส่งเสรมิสทิธิในการรบัรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แกผู่้แจ้งข้อมูลหรอืเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5  ให้องค์กรหรอืบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน 

และปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้น
การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

         มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจใหเ้หมาะสม
ชัดเจนและมีประสทิธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตกบั
หน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทัง้สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บรหิารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกจิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน  
อัตราก าลงั  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกจิและความ
รับผิดชอบสนับสนุนให้มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา         
ด้วยกันเอง 

1.2  ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  



10 
 

 

1.3  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต 

1.4  วางแนวทางและสง่เสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.5  ประสานความร่วมมือกบัองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
สถานศึกษา 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร 
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 
2.2 พัฒนาปรับปรงุและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบรหิารจัดการความเสี่ยง 
3.1  ส่งเสรมิให้มกีารจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
3.2  ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  พฒันาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหส้ัมฤทธ์ิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกบั
องค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.1  ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรด้านการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริต ในสถานศึกษา  เพื่อใหม้ีความเช่ียวชาญ 

1.2 ก าหนดให้มหีลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตสถานศึกษา   

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2.1  ส่งเสรมิใหส้ถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2  ก าหนดให้มหีน่วยงานหลัก เพื่อรบัผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถงึการลงโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัตงิานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี   

3.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
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4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4.1 จัดให้มีกจิกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.2  ส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรง่ใสและเป็นธรรม   
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรือ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4. โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม  ปฏิบัติงานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5. โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา  ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวังไว้  ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มี
ความรับผิดชอบ  ท าให้ผู้ปกครอง  ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความ
มีจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 


