
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563  ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาซ่ึงสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไป                 

ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทางประกอบด้วย                   

1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความ ซ่ือสัตย์สุจริต  2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  3) เสริมสร้าง

ประสิทธิภ าพในการปราบปรามการทุ จริต  รายง านผลการดำเนิ น การป้ องกันการทุ จริตประจำปี                                

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ

นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียน (ITA)  ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี  โรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง

ในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และ นโยบายสำคัญอันจะส่งผลให้

การทุจริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ลดน้อยลง 

 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 



ความเป็นมา 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง

การปกครอง และการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานภาครัฐจะได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ใน

การหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดำรงอยู่ ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของ

นานาประเทศ ซึ่ ง ในการแก้ ไขปัญ หาการทุ จริต ในสั งคมไทย องค์ กรเพ่ื อความโปร่งใสนานาชาติ  

(TransparencyInternational : T) มีความเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการ

ออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบ

ด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง

ต้องพิจารณาปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างสถาบันของ

ชาติที่มีอำนาจหน้าที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูกกระทบจากการดำเนินมาตรการ

ดังกล่าวด้วย โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption Perceptions Index : CPI)                   

ปี 2560 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนอยู่ในอันดับที่ 96 จากการจัดอับดับทั้งหมด 

180 ประเทศทั่ ว โลก ซึ่ งส่ งผลถึ งภาพลั กษณ์ และดั ชนี ความเชื่ อมั่ น ต่ อต่ างชาติที่ มี ต่ อประเทศไทย 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม                 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ

ความสำเร็จ ของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือ             

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่าวหาครู 

บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม 

ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมายระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่

เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี 

หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ 

  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

  กรอบการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ (Intergrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

  1) ดัชนีความโปร่งใส 

  2) ดัชนีความรับผิด 

  3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

  5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 

  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนรับไปดำเนินการ และบัดนี้

การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ทำงานของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีและมีการพัฒนาการในทุก  ๆ ด้านมีความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้

 

 



บทที่ 2 การดำเนินงาน 

  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 บัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการ

ดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบ 

แผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

การดำเนินงานในยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงาน ตามหลัก   

ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ             

ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เสริมสร้างจิตสำนึก ค่ านิ ยม ให้

โร ง เรี ย น บ ริ ห ารงาน ต าม ห ลั ก 

ธรรมมาภิบาล 

1. ก า ร ป ร ะ ก า ศ เจ ต น า ร ม ณ์

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

และกำหนดนโยบายคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำเนินงานใน

โรงเรียน 

1. การประกาศเจตนารมณ์กำหนด

นโยบาย 

- การประกาศเจตจำนงบริหารงาน 

ด้ วยความซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  ก าร

ประกาศนโยบายคุณธรรม และ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

- การออกติดตามแนวทางการให้ 

ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการ 

ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

 2. สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากรใน

โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ

วินัย ของครู และนักเรียน 

2.1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

2.2. โรงเรียนคุณธรรม 



3. กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากร 

ทุกคน 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมการทำความดี

เ พ่ื อ ส าธ า รณ ะ  มี ก า รแ บ่ งบั น               

ลดความเห็นแก่ตัว  โดยยึดหลัก

ความพอเพี ย ง มี วิ นั ยและมี จิ ต

สาธารณะ 

3.1. โครงการน้อมนำตามหลักของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

3.2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

3.3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของ

นักเรียนในทุกระดับชั้น 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการดังนี้  

   1.1. การดำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมธนาคาร

โรงเรียน , กิจกรรม Big Cleaning Day , กิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ , กิจกรรมต้นกล้าความดี 

สืบวิถีพอเพียง , กิจกรรมขวดน้ำหรรษาพาโชค , กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยทุกกิจกรรมมีผล

การประเมินความพึงพอใจด ี

  1.2. มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามช่วงวัยต่าง ๆ 

   1.3 มีการนำครู และนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

   2.1 มีการส่งเสริมและฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน 

โดยมีการประชุมครู และการฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรม 

แนะแนว 

   2.2 มีการให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีพระสงฆ์และ

ทีมวิทยากรมาแนะนำ แนวทางการปฏิบัติและการฝึกนั่งสมาธิ ทั้งในกิจกรรมของครูและนักเรียนนอกจากนั้นยังมี

การส่งเสริมให้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 



   2.3 มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่มีการร้องเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย 

 3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริต โดยมีการส่งบุคลากรในโรงเรียนไปเข้ารับ

การอบรม และนำมาถ่ายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนมีการ

ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนผ่านเพจของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านสุจริต โดยได้

ดำเนินการดังนี้ 

   4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 

สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยได้มีพิธีแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านทุจริตของคณะครู นักเรียนก็แสดงพลังใน

การต่อต้านทุจริต ชี้ให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีและนักเรียนที่ดี ทำตามหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด 

    4.2  รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีค่านิยม ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติตน

ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม การอบรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนและคณะ

ครใูห้ทุกระดับชั้น ตลอดจนในวันพระมีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจนมีการเผยแพร่กิจกรรม

ให้ผู้ปกครองและสาธารณะตลอดปีการศึกษาผ่านเพจของโรงเรียน 

 4.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนที่ มีผลงานดีเด่นในการรณรงค์และเผยแพร่

เรื่องการทุจริต มีการรณรงค์ต่อต้านเรื่องการเล่นพนันบอล ยาเสพติด และการพนันทุกรูปแบบซึ่งเป็นสาเหตุของ

การทุจริตต่อไป 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน 

เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการสร้างความสุจริต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมที่เน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม            

เน้นการลงมือทำและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 การดำเนินงานในด้านนี้มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน

คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและ

พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
บูรณาการหน่วยงานทุก ภาคส่วนใน

การป้องกัน และ ปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

1. สร้างความตระหนักและปลูก

จิตสำนึกการเป็นพลเมืองด ี

- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 

- กิจกรรมหน้าเสาธง 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ 

การทุจริตหรือ ประพฤติ มิชอบ 

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในทุกภาค

เรียน 

- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารผ่านเพจโรงเรียน 

- กระดานข่าวและช่องทางรับ เรื่อง 

ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหาร 

จั ดการศึ กษาตามแนวทางการ 

กระจายอำนาจทางการศึกษา 

- กิ จ ก ร รม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น โด ย

คณะกรรมการ 4 ฝ่าย โดยให้นักเรียน 

ผู้ ป ก ค รอ ง  ค รู  แ ล ะ  ก ร รม ก า ร

สถานศึกษา เป็นผู้กำหนดนโยบาย

ร่วมกับโรงเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

- กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร

ในโรงเรียน 

 



มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

  1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกการ

เป็นพลเมืองดี 

   1.1. ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษากับ

องค์กรทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนมีการร่วมมือกับทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย, สถานี

ตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม , โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม/รพสต. , ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม , ทหารกองกำลังรักษาความสงบ

เรียบร้อย ประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม , เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม , กำนัน/

ผู้ใหญ่บ้าน , วัดต่างๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียงในอำเภอทุ่งเสลี่ยม , สมาคมศิษย์เก่า , มูลนิธิครอบครัวพอเพียง , สถาน

ประกอบการฝึกอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้ามามีส่วนการปลูกฝังความรู้ ให้กับนักเรียนในเรื่องต่างๆ 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในเรื่องต่างๆ เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม 

   1.2. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็น

อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงานประชาสัมพันธ์

เรื่องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง 

เปิดเผยเพื่อให้โอกาสกับหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาข้อมูลของโรงเรียน ทั้งในอินเตอร์เน็ต ในเพจของโรงเรียน 

   1.3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ ต เพ่ือทำการเผยแพร่ ให้ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ในเว็ปไชต์ของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

และในโรงเรียนยังมีกล่องรับข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วย โดยภายในโรงเรียนยังมีระบบ

อินเตอร์เน็ต สัญญาณไวไฟ เพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาหา

ความรู้ด้วยตนเอง 

   1.4. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้

ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย จนกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

   2.1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ

ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

   2.2. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย

รวมทัง้สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 



   2.3. ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

   2.4. กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

   2.5. ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ               

เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

   3.1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   3.2. พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ มี

ประสิทธิภาพ สร้างกลกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

  มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน

บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

   1.1. ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 

อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

   1.2. สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วยกันเอง 

   1.3. ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

  2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต 

   2.1. วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   2.2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

   3.1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

   3.2. พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

  4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

   4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำร้ายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

   4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ 

 

 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการ

ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้าง

ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

บริห ารงานบุ คคลภายใต้ ระบบ

คุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณด้วยความ 

โปร่งใสโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

และโปร่งใส 

- การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทุก

ฝ่ าย โดยมีการประชาสัม พันธ์และ

รณรงคต่์อต้านการทุจริต 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงาน สถานศึกษา กับ

ภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน    

กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี

ความเกี่ยวข้องกัน 

- กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ 

ชุมชน 

- กิจกรรมตำรวจให้ความรู้ 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการองค์กร 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ 

บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้าน 

ทุจริตในการประชุมทุกครั้ง 

- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

โรงเรียน 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพ การ

ดำเนินงานด้านการ จัดระบบ การ

ควบคุมภายในและบริหาร จัดการ

ความเสี่ยง 

4. การควบคุ มภ าย ในและการ 

จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน การ

จัดซื้อจัดจ้าง 

- งานควบคุมภายในโรงเรียน เผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ ให้ทุกฝ่ายใน 

โรงเรียนและสพม. สุโขทัย ทราบเป็น 

ระยะ ๆ หรือตามเวลาที่กำหนด 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

  วัตถุประสงค์ 

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ ทุจริตให้เป็น

ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

  มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

  1. พัฒนาสมรรถะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

   1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

   1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

   2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 

หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศกึษา 

   4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

   4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน ในการ

ป้องกัน และปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา 

1. พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด

ความสามารถของครู  บุ คลากร

ทางการศึกษา นักเรียน ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- การอบรมครูในเรื่องการป้องกัน 

การทุจริต 

- ก ารอบ รม นั ก เรี ย น ใน เรื่ อ งวิ นั ย

คุณธรรมพื้นฐานในตอนโฮมรูม 

กิจกรรมหน้าเสาธง 

2. สร้างมาตรฐานทาง วิชาชีพด้าน

การป้องกัน และปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในโรงเรียน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณต่อ 

วิชาชีพครู 

- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากรตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน

ตามหน้าทีข่องตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง 

- การประกาศยกย่องนักเรียน ครู 

ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ 

- ส่งเสริมให้ครูนำเสนอผลงานที่ดีเด่น

เพ่ือเข้ารับรางวัลในด้านต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการ

สร้างองค์ความรู้ เรื่องการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ 

ในเรื่องการป้องกันการทุจริตใน 

โรงเรียน 

- การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการทุจริต 

อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย 

- กระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายใน 

โรงเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการต่อต้านทุจริต 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน 

  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

โรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริต โดยดำเนินการ

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 

  - กิจกรรมประกาศเจตนารณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การประกาศ

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโดยมีการแจ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน

ได้รับทราบและร่วมมือกันในการต่อต้านทุจริต และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนทำให้กิจการงานทุกฝ่ายใน

โรงเรียนได้ดำเนินไปด้วยดี สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายใน โรงเรียนทำงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ ไม่มีการร้องเรียนหรือข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

  - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร"                        

การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ทำให้การ

บริหารงานทุกฝ่าย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี การเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่งผลให้

บุคลากรในทุกฝ่ายมีความโปร่งใส ซึ่งสาธารณชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจในการบริหารงานของโรงเรียน

สามารถตรวจสอบได้ 

  - กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริตจิต

สาธารณะประจำปี 2563 และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

  - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็นความสำคัญของการกระทำที่

ทุจริตซึ่งจะส่งผลต่อการทำงาน และยังสร้างสื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบเรื่องต่างๆ    

ที่โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจโรงเรียน 

  - กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

  การดำเนินการตามกิจกรรมข้างต้นได้ดำเนินไปด้วยเพ่ือบุคลากรทุกระดับมี จิตสำนึก พฤติกรรมที่สามารถ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม              

สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปตาม

เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียน                   

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และ ทำให้มีการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำ

แผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะของ

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร

ในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

  ปัจจัยสนับสนุน 

  1. ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผนและเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

  2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความ

ตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ 

  ปัญหาอุปสรรค 

  1. ขาดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ 

ให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากภารกิจหลักคือสอนหนังสือ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

1. กิจกรรมประกาศ

เจตนารมณ์/กำหนด

นโยบายคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส ในการ

ดำเนินงาน 

ร้อยละของความ 

สำเร็จในการปฏิบัติ 

งานต ามแนวทาง 

ปฏิบัติ 

บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึก

พฤติกรรมที่ สามารถแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน

และ ผลประโยชน์ส่วนรวม

ประพฤติตนเป็น พลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น

บุคคลต้นแบบ 

-          นางรักเกียรติ เกษรพรหม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

2. กิจกรรมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

“แนวทางการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ภายในองค์กร” 

ร้อยละของจำนวน

บุคลากรเป้าหมาย 

มี ค วาม ต ระ ห นั ก 

และปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามแนวทาง 

เรื่อง ผลประโยชน์

ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึก

และ พฤติ กรรมที่ สามารถ

แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ 

ส่วนตน และผลประโยชน์

ส่วนรวม ประพฤติตน เป็น 

พ ล เมื อ ง ดี  มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล

ต้นแบบ 

-          นางรักเกียรติ เกษรพรหม 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

3. กิจกรรมทำความดี

เ พื่ อ ส า ธ า ร ณ ะ 

แบ่งปัน ลดความเห็น

แก่ตั ว  โดยยึดหลัก

พอเพียง มีวินัย สุจรติ 

จิตสาธารณะ 

ร้อยละของจำนวน

บุคลากรที่ได้รับการ

พั ฒ น า ค ว า ม รู้  

เกี่ ยวกับคุณ ธรรม 

จริยธรรม สามารถ

นำความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ ใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที ่

บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึก

และ พฤติ กรรมที่ สามารถ

แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตน และผลประโยชน์

ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น 

พ ล เมื อ ง ดี  มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล

ต้นแบบ 

-          นางรักเกียรติ เกษรพรหม 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

4. กิจกรรมประชุม

ป ฏิ บั ติ ก าร เต รี ย ม

ความพร้อมรับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด ำ เนิ น ง า น  ข อ ง

สำนักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า  ( ITA) 

ประจำปี 2563 และ

การจัดทำหลักฐาน

เชิงประจักษ ์

ค่ า ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย   

ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณธรรม และความ

โปร่งใสของโรงเรียน 

(ITA) 

โรงเรียนมี ผลการประเมิ น 

คุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การดำเนินงานเป็นต้น ตาม

เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 

เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์

คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศ

ไทยเพิ่มสูงขึ้น 

-          นางรักเกียรติ เกษรพรหม 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

5. กิจกรรมสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ แนว

สร้างสรรค์  เพื่ อให้

เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ

แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้

ประชาชนรู้สึก ร่วมม

เป็นส่วนหนึ่ง ในการ

ต่อต้านการทจุริต 

จ ำ น ว น รู ป แ บ บ             

การประชาสัมพันธ์ 

ในด้านการต่อต้าน

การทุจริต เพื่อสร้าง

การรับรู้ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีใน

องค์กรและ สาธารณชนให้เกิด

ความเช่ือมั่น ในกระบวนการ

ทำงาน ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

-          นางรักเกียรติ เกษรพรหม 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 

6. กิจกรรมการจัดทำ

และดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ 

ประชาสมัพันธ์โดย

การมีส่วนร่วมของ

ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย 

ร้อยละของความพึง

พอใจของผู้รับ 

บริการต่อระบบ

บริหาร จดัการงาน

สื่อสาร เพื่อต่อต้าน 

การทุจริต ช่องทาง/

การนำเสนอข้อมูล 

เสริมสร้างภาพลักษณ์  ที่ดีใน

องค์กร และสาธารณชนให้เกิด

ความเช่ือมั่น ในกระบวนการ

ทำงาน ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

-          นางรักเกียรติ เกษรพรหม 

 

 

 

 

 

 

 


