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รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการและแนวทางดำเนินงานดังนี้
1. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2. ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3. จัดให้มหี ลักสูตรการเรียนรูห้ รือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.3. ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. กาหนดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3.1. จัดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.2. กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สจุ ริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม
4.2. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3. ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มผี ลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
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4.4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่ ง ประสานความร่ วมมื อ ระหว่างหน่ ว ยงานสถานศึ ก ษากั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริตสถานศึก ษา ส่ง เสริม บทบาทและการมี ส่วนร่วมของผู้ป กครอง ชุม ชน คณะกรรมการ
สถานศึก ษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุ จ ริตหรือประพฤติ มิ ช อบในสถานศึก ษา เสริม สร้างและพั ฒ นา
เครือข่ายผู้ ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกการเป็น
พลเมืองดี
1.1. ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุก
ภาคส่วน
1.2. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการ
ทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
1.4. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อให้ผปู้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพือ่ พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทัง้ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน
อัตรากาลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบสนับสนุนให้มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง
1.2 ให้สถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1.3 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.4 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.5 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
2.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
3.1 ส่งเสริมให้มกี ารจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต
ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกบั องค์กรทุกภาค
ส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
1.1 กาหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กาหนดให้มหี ลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มหี น่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
3. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิ บัตหิ น้าที่และ
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
4.1 จัดให้มีกจิ กรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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ผลการดำเนินการตามแผนปองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักและป้องกันการทุจิตในสถานศึกษา ซึ่งมีผลการดาเนินการดังนี้
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร้อยละ ๙๘ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูจ้ ักประยุกต์การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ให้
เกิดมรรคผลในทางปฏิบัตสิ ถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรูห้ รือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยจัดให้มหี ลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการ
ฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาทุกระดับ
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา
สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกการเป็นพลเมืองดี จัด
ให้มีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทีก่ ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมี
เว็บบอร์ดเพือ่ ติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษามีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลายรวมทัง้ สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้นกหนด มาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้อง กับภารกิจและความ
รับผิดชอบมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อนาสถานศึกษามีการควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้อานาจ
ในการปฏิบัตงิ านด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีแผนการตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ หลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการ
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ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา มีการสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรับผิดชอบในการ
ติดตาม ประเมินผลเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

