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แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 

(ปงบประมาณ 2563) 

ท่ีมา 

หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาท่ีมีมานาน และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซอนมากข้ึนถือ

เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในองคการภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน สงผลใหเกิดวิกฤตศรัทธา

ตอสังคมไทย ปจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทําใหประชาชนใหความสนใจการ

ทํางานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนวาระแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ วันท่ี 19 

ธันวาคม 2549 โดยใชชื่อวา “วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตประพฤติ มิ

ชอบในภาครัฐ” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนํา

แนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 

ไปใชเปนกรอบ ทิศทางการประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

แปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดเพ่ิมเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของสวนราชการ ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการปองกันและ

ปราบปรามแกไขปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการ 

บริหารจัดการท่ีดีมุงเนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 

และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานพรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือชี้นําการพัฒนา

หนวยงานจากทุกภาคสวน ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือกันอยางจริงจังในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

2) เครือขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต โดยจะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร 4 ประการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ปลูกจิตสานึก คานิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาค

สวน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 



การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดใหสวนราชการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 โดยมี

แนวทางในการดําเนินงาน คือ หากสวนราชการไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและมีการกําหนดแผนงาน/

โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไวแลว และเห็นวาสามารถตอบสนองยุทธศาสตรชาติฯ ไดก็ใหนําแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัด ดงักลาว มาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 หากไมตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติฯ ก็กําหนดข้ึนมาใหมและ

นําไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปดวย โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ใหเปนไปตาม

พันธกิจ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของ โรงเรียน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

โรงเรียนบานหนองไผ จึงไดจัดทําแผนปองกัน และปราบปรามการทุจริต 3 ป(พ.ศ. 2562 – 2564) ข้ึน เพ่ือ

เปนกรอบในการดําเนินการปองกันและปราบปราม การทุจริตของสถานศึกษา และใหสวนราชการ/หนวยงาน 

ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกัน และปราบปรามการทุจริตประจําปตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน

ในการติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมมีระบบการ

ทํางานและการตรวจสอบท่ีเขมแข็งในการปองกันการทุจริต  

4. เสริมสรางศักยภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผน 

 

 

 



การติดตามผลความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจาํปงบประมาณ 2563 โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 

แนวทางการตรวจติดตามผลความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 ดําเนินการดังนี้  

ติดตามผลความกาวหนางาน/โครงการ และงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 โดยกําหนด

กิจกรรม และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความกาวหนาในหวงระยะเวลาการในการดําเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา(เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ประจาํป 2563 ทบทวน/
วิเคราะห ความเสี่ยงตางๆ 

            

2 จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป 
2563 เสนอคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน 
ใหความเห็นชอบ และจัดสง 
แผนปฏิบัติการฯใหผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

            

3 สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสีย 

            

4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             
5 เสนอสรุปผลการดําเนินงานตอ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ 
เขต 1 เพ่ือขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการ 
ดําเนินการรายงานสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ เขต 1 รับทราบตอไป 

            

 

 

 

 



ความนํา 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 

รับรองการปฏิบตัิราชการของโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดท่ี 7 

ระดับความสําเร็จ ของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจาก

ผลสําเร็จของการดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการ

ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบตอ

ประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคํานึงถึง ประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมี

กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของได กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การ

ตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ 

ตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม ไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติ

การปองกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม

การ ทุจริตสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน 

 โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมเปนโรงเรียน มุงม่ันใหผูเรียนมีความรู ควบคูคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. สงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมหลัก 12 

ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูเต็มศักยภาพ และใชสื่อเทคโนโลยี อยางสรางสรรค 

3. พัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะการดํารงชีวิตปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและ

อบายมุข 

4. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 

5. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนหลักสูตร 

8. สงเสริมการจัดการศึกษาโดยใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินท้ังภายในและภายนอก 

9. พัฒนาแหลงเรียนรูสภาพแวดลอม และภูมิทัศนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูทางวิชาการเพ่ือเปน

สังคมแหงการเรียนรู 

10. สงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1. ผูเรียนเปนคนดีของสังคม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

4. ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

7. มีหลักสูตรสถานศึกษา 

8. มีการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินท้ังภายในและภายนอก 

9. มีบรรยากาศท่ีดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู 

10. มีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค 

มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 

รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปน

กลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 



1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ

ดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล  

2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการ

ฝกอบรม เพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 3. กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 สถานศึกษา 

3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเปนหลักสูตร 

   บังคับท่ีใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันแลปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

 4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

   4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 

 ทุจริตสถานศึกษา 

4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 

 ทุจริตสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 



วัตถุประสงค  

มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน

การ ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความ

ปลอดภัยในการ แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพ่ือสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก

การเปนพลเมืองดี 

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษา

กับองคกรทุกภาคสวน 

1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและ

เปนอิสระในการทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือทําการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสาร

ระหวางกัน 

   1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี

ความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

  2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย 

   รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือ 

   ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 



มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงาน

ทุกภาคสวน  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

 บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

   1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ 

   หนวยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ 

   ภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา 

ดวยกันเอง 

1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน 

   การปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ

ภาคเอกชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษา 

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

   3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

   3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

  4. สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

   4.1 สงเสริมใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

   4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี 

   ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน 



ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาค

สวน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

   ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

   ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3.2 สงเสริมและสนบัสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

หนาท่ีและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 

4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

  ระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการ 

  ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

4. โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ  



5. โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคมมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป  

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

สถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีคาดหวังไว ทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีมีความ

รับผิดชอบ ทําใหผูปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีโดยการ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดม่ันใน

หลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ

อาศัย ความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ

ความรวมมือ จากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว 

สวนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน มีความรูเรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสํานึกในการเปน

พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือ

ในกิจกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติรวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนได อีกดวย 

 

 

 

 

 


