
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา 

 
 

                          ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเสอเพลอพทิยาคม  อ าเภอกมุภวาปี  จังหวดัอุดรธานี 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  

     กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



หลกัการและเหตุผล 
            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำ 
รับรองกำรปฏิบติัรำชกำรของโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม  ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ตวัช้ีวดัท่ี 7 ระดบั 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จ 
ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพื่อขบัเคล่ือน 

ยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนเร่ืองกำร 
ทุจริต กำรปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปี งบประมำณ 

พ.ศ. 2563 และขอ้กล่ำวหำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรดว้ยควำมรับผดิชอบต่อ 
ประชำชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่ค  ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล 

ตำมท่ีมีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ ำหนดไวใ้นปี งบประมำณ พ.ศ. 2564  
กำรตรวจสอบและน ำเร่ืองร้องเรียนเขำ้สู่กระบวนก ำรสอบสวนขอ้เท็จจริง กำรแจง้ตกัเตือน ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ 

ตำมระเบียบ ขอ้กฎหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม 
ไดท้  ำกำร ศึกษำและวเิครำะห์ขอ้มูลจำกแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต และผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยก ำหนดให้
สถำนศึกษำตอ้งจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนบัสนุนและ
สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์วำ่ดว้ยกำรปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยทุธศำสตร์ ดงัน้ี 
 

ยทุธศำสตร์ท่ี 1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ใหส้ถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 
ยทุธศำสตร์ท่ี 2 บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 3  เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 4  พฒันำศกัยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

                          กำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
วสัิยทัศน์ 

           โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม มุ่งยกระดบัคุณภำพผูเ้รียน บริหำรกำรจดักำรแบบมีส่วนร่วมอยำ่งมี
ประสิทธิภำพสู่มำตรฐำนสำกล บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมมือร่วมใจป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ด ำเนินชีวติ
ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พนัธกจิ 
            1. เสริมสร้ำงค่ำนิยม และปลูกฝังให้กบัครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ยดึหลกัธรรมำภิบำล 
            2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำง และพฒันำเครือข่ำยดำ้นกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
          3. ส่งเสริมบทบำทผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
          4. สร้ำงกลไกและพฒันำระบบกรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใชอ้  ำนำจของเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐใหมี้ควำม 



เขม้แขง็และมีประสิทธิภำพ 
          5. ส่งเสริม/สนบัสนุนกำรจดักำรองคค์วำมรู้ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ  
อยำ่งจริงจงั และต่อเน่ือง 
วตัถุประสงค์ 
          1. เพื่อส่งเสริมและพฒันำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำใหมี้ ควำมโปร่งใส 
และเป็นธรรม 
         2. เพื่อส่งเสริมใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ปฏิบติักำรบริหำรงำนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
และรับผดิชอบต่อประชำชน 
         3. เพือ่ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำ ปฏิบติัตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน ำหลกัปรัชญำ เศรษฐกิจ 
พอเพียงมำใชใ้นกำรปฏิบติั 
        4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริต 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
          ยุทธศาสตร์ที ่1 : เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ใหส้ถำนศึกษำตำมหลกัธรรมำภิบำล 
วตัถุประสงค์ 
           มุ่งส่งเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมใหแ้ก่สถำนศึกษำตำมหลกัธรรมำภิบำล โดยมีทศนัคติ 
วสิัยทศัน์ ในกำรร่วมกนัแกไ้ขแ้ละรับผดิชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้ง 
กำรรณรงค ์เผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ ใหทุ้กภำคส่วนมีวนิยั เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไก 
ในกำรแกไ้ขปัญหำ กำรพฒันำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
          1. ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนและกำรด ำเนินชีวติตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ ใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ใหป้ฏิบติังำนและด ำเนิน 
ชีวติตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.2 ประยกุตก์ำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทำงปฏิบติั 
               1.3 จดัใหมี้หลกัสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรใชห้ลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน 
          2. ส่งเสริมใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ไดเ้รียนรู้และปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีดว้ยหลกั 
ธรรมำภิบำล 
               2.1 ส่งเสริมใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรม 
เพื่อใหป้ฏิบติังำนตำมหลกัธรรมำภิบำล 
               2.2 ส่งเสริมใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตำมมำตรฐำนทำง 
คุณธรรมและจริยธรรม 
               2.3 ควบคุม ก ำกบั ดูแลกำรปฏิบติังำน กำรประพฤติปฏิบติัตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



นกัเรียน ให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม 
          3. ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรทำงกำรศึกษำเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัและปรำบปรำบกำรทุจริต 
สถำนศึกษำ 
              3.1 จดัใหมี้หลกัสูตรทำงกำรศึกษำ/หลกัสูตรกำรฝึกอบรม ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำบกำร 
ทุจริตสถำนศึกษำ 
              3.2 ก ำหนดใหห้ลกัสูตรดำ้นกำรป้องกนัและบงัคบัท่ีใชฝึ้กอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน 
ทุกระดบั 
              3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทำงวชิำกำร ตลอดจนขอ้มูลข่ำวสรรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริตสถำนศึกษำ ปรำบปรำบกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลกัสูตร 
          4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกยอ่งและเชิดชูควำมดี ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
              4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรดว้ย 
ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
              4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ใหส้ังคมมีค่ำนิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร 
ประพฤติปฏิบติัตนตำมหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
              4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยกำรบริหำรงำนหรือบุคคลท่ีมีผลกำรบริหำรงำนดีเด่นดำ้นกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
              4.4 ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กภำคส่วนร่วมกนัสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตในสถำนศึกษำ 
          ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
วตัถุประสงค์ 
           มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำกบัทุกภำคส่วนในกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถำนศึกษำ 
เสริมสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำใหเ้ป็นกลไกในกำรตรวจสอบ 
ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลกัประกนัควำมปลอดภยัในกำรแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสในกำรป้องกนัและปรำบ 
ปรำบกำรทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
          1. บูรณำกำรหน่วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำกบัองคก์รทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนกัและปลูก 
จิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองดี 
               1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงดำ้นขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรบริหำรงำนระหวำ่งหน่วยกำร 
บริหำรงำนสถำนศึกษำกบัองคก์รทุกภำคส่วน 
               1.2 ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลำกรทำงดำ้นส่ือสำรมวลชนใหมี้ควำมเขม้แขง็และเป็น 
อิสระในกำรท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรใหส้ำธำรณชนรับทรำบ 
               1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท ำกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ 



ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ โดยมีเวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกนั 
                1.4 เสริมสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
          2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
                2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำม 
ต่ืนตวัต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ 
                2.2 สร้ำงและพฒันำช่องทำงในกำรรับแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแส ใหมี้ควำมสะดวกหลำกหลำย 
รวมทั้งสร้ำงหลกัประกนั ควำมปลอดภยั ใหแ้ก่บุคคล หน่วยกำรบริหำรงำนหรือขอ้ มูลนั้น 
               2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร 
               2.4 ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบำะแส ใหไ้ดรั้บรำงวลัตอบแทน 
               2.5 ใหอ้งคก์รหรือบุคลำกรดำ้นส่ือสำรมวลชนเป็นส่ือกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือ 
เพื่อป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
          3. พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักรรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจ่ำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ 
              3.1 พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ ส ำนกักำรบริหำรงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ 
สถำนศึกษำโดยเนน้กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
              3.2 พฒันำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์จุดเนน้ เพื่อพฒันำ 
คุณภำพทำงกำรศึกษำ 
          ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
วตัถุประสงค์ 
           มุ่งพฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใชอ้  ำนำจใหเ้หมำะสมชดัเจน 
และมีประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำกบัภำคเอกชนใหมี้ 
ศกัยภำพในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตกบัหน่วยกำรบริหำรงำนทุกภำคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน 
            1. พฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้ง สร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร 
บริหำรกำรบริหำรงำนบุคคลภำยใตร้ะบบคุณธรรม 
               1.1 ใหส้ถำนศึกษำท่ีมีพนัธกิจดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ 
หน่วยกำรบริหำรงำน อตัรำก ำลงั กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบั 
ภำรกิจและควำมรับผดิชอบ 
               1.2 สนบัสนุนใหมี้กำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใชอ้  ำนำจระหวำ่งหน่วยกำรบริหำรงำน 
สถำนศึกษำดว้ยกนัเอง 
              1.3 ใหส้ถำนศึกษำ ควบคุม ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล กำรใชอ้ ำนำจในกำรปฏิบติักำรบริหำรงำน 
ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
          2. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำกบัภำคเอกชนใหมี้ศกัยภำพในกำร 
ป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริต 



              2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำกบั 
ภำคเอกชนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
              2.2 ประสำนควำมร่วมมือกบัองคก์รภำคเอกชนเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในสถำนศึกษำ 
          3. พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 
               3.1 พฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรของสถำนศึกษำ 
               3.2 พฒันำปรับปรุงและเผยแพร่หลกัเกณฑใ์นกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
      4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนดำ้นกำรจดัระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจดักำร 
ควำมเส่ียง 
           4.1 ส่งเสริมใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ 
                 4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
          ยุทธศาสตร์ที ่4 : พฒันำศกัยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตสถำนศึกษำ 
วตัถุประสงค์ 
                มุ่งพฒันำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ในกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำใหส้ัมฤทธิผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อแกไ้ขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้ 
เป็นระบบอยำ่งต่อเน่ือง สร้ำงมำตรฐำนทำงวชิำชีพใหส้ำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบติักบัองคก์ร 
ทุกภำคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน 
         1. พฒันำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ในกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
               1.1 ก ำหนดใหค้รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ฝึกอบรมหลกัสูตรดำ้นกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ เพื่อใหมี้ควำมเช่ียวชำญ 
               1.2 ก ำหนดใหมี้หลกัสูตรกำรศึกษำ และหลกัสูตรกำรฝึกอบรมวชิำชีพดำ้นกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
          2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
               2.1 ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำร่วมกนัสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชีพ 
               2.2 ก ำหนดใหมี้หน่วยกำรบริหำรงำนหลกั เพื่อรับผดิชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำร 
ลงโทษครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน 
          3. ส่งเสริมกำรปฏิบติักำรบริหำรงำนของบุคลำกรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
               3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน หลกัสูตรกำร 
บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 
               3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรฝึกอบรมหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
และแนวทำงปฏิบติัตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ 



         4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้กำรสร้ำงองคค์วำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
              4.1 จดัใหมี้กิจกรรมกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ในเร่ืองกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
แก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน 

             4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยกำรบริหำรงำนภำครัฐมีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และขอ้มูลข่ำวสำรดำ้นกำร 
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
         1. โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
         2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบติักำรบริหำรงำน 
ตำม ระเบียบวนิยั และมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
         3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน มีควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิง่ข้ึน 
         4. โรงเรียนโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม ปฏิบติักำรบริหำรงำนตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยดึหลกั 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงปฏิบติั 
         5. โรงเรียนโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม มีควำมขำ้ใจและใหค้วำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกนัและ 
ปรำบปรำมกำร ทุจริตในสถำนศึกษำ 
         6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำไดอ้ยำ่งมัน่คง และย ัง่ยนืตลอดไป 
 
บทสรุป 
            แผนปฏิบติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. 2564  จดัท ำข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนในดำ้นกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำร 
ทุจริตของสถำนศึกษำ ปฏิบติักำรบริหำรงำนในดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตใหบ้รรลุตำม 
วตัถุประสงค ์เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตำมท่ีคำดหวงัไว ้ท ำใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของขำ้รำชกำร 
เป็นไปในลกัษณะท่ีมีควำมรับผดิชอบ ท ำใหผู้ป้กครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเช่ือถือใน 
ควำมมีคุณธรรม ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์ 
ส่วนตน และกำรยดึมัน่ในหลกัธรรมำภิบำล สำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน ใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และบงัเกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรมมำก 
ยิง่ข้ึนดงันั้นในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนด ำเนินกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  
ตอ้งบูรณำกำรและอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะตอ้งปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นระบบ โดยหำกมี 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำม 
ผลสัมฤทธ์ิ ท่ีคำดหวงัไว ้ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นกัเรียน มีควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิง่ข้ึน 
มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบติักำรบริหำรงำนตำมระเบียบวนิยั และมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ทุกภำค 
ส่วนมีควำมเขำ้ใจและใหค้วำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต สถำนศึกษำปฏิบติั 



กำรบริหำรงำนตำมหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยดึหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบติั 
รวมถึงส่งผลต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมในระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศใหย้ ัง่ยนืไดอี้กดว้ย 
 

 

 

                                                                                 วำ่ท่ีพ.ต. 
                                                                                             (วรีพจน์  จนัทรเสนำ) 
                                                                                 ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏบัิติการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564   โรงเรียนเสอเพลอพทิยาคม 

แนวทำงกำรตรวจติดตำมผลควำมกำ้วหนำ้กำรปฏิบติังำนตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและ ปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรดงัน้ี  

ติดตำมผลควำมกำ้วหนำ้งำน/โครงกำร และงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยก ำหนดกิจกรรม
และแผนผงั (Gantt Chart)   กำรติดตำมผลควำมกำ้วหนำ้ในหว้งระยะเวลำกำรในกำรด ำเนินโครงกำรตำม
แผนปฏิบติักำรฯ ดงัน้ี 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลำ (เดือน) 

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

และกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรฯ 
ประจ ำ ปี 2564 ทบทวน/วเิครำะห์
ควำมเส่ียงต่ำงๆ  

            

2 จดัท ำแผนปฏิบติักำรฯ ประจ ำปี
2564  เสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน
ใหค้วำมเห็นชอบ และจดัส่ง
แผนปฏิบติักำรฯใหผู้อ้  ำนวยกำร
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษำ   
มธัยมศึกษำอุดรธำนี  

            

3 ส ำรวจควำมคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
มธัยมศึกษำมธัยมศึกษำอุดรธำนี  
เพื่อขอควำมเห็นชอบ  

            

6 จดัท ำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรรำยงำนส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีมธัยมศึกษำมธัยมศึกษำ  
อุดรธำนี  รับทรำบต่อไป  

            



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา 

 
                          ประจ ำปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเสอเพลอพทิยาคม  อ าเภอกมุภวาปี  จังหวดัอุดรธานี 
ส านักงานเขตพืน้ที่มัธยมศึกษามัธยมศึกษาอุดรธสนี 

 

 



ควำมน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  โดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต  กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  กำรตรวจสอบและน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง กำรแจ้ง
ตักเตือน ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   

  ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนหำนโพธิ์พิทยำคม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 นั้น  โรงเรียนหำนโพธิ์พิทยำคมได้ท ำกำร ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ  และผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ 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  

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 ำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำด้วยกันเอง 
  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. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศกึษำ  
   4.1  จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ 
                           แก่ คร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ 
      ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำม 
     ระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
     ทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น  



4.  โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทำงปฏิบัติ   

5.  โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม  มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
     ทุจริตในสถำนศึกษำ 
6.  ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสถำนศึกษำ   
ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้   
ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบ  ท ำให้ผู้ปกครอง   ชุม
ขน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม  ควำมมีจริยธรรม  กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำร
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  สำมำรถแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบัง
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ  โดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังไว้ ส่วนรำชกำรและ
สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น  มีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
วินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ   ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง
ปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้  อีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 


