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เหตุ 

1. เสริมสรางจิตสํานึก 

คานิยม ใหสถานศึกษา

บริหารงานตาม  

หลักธรรมาภิบาล 

1.1. เสริมสรางจิตส านึก คานิยม ให 

สถานศึกษาบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

1.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจแกครูบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ใหปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ดําเนินการ  

        ไม่ได้ดําเนินการ 
 

1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิด

มรรผลในทางปฏิบัติ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใช 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกครูบุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรียน 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

 1.2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและ 

ปฏบิัติงานตามหนาที่ดวย 

หลักธรรมาภิบาล 

2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู 

ความ เขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรมเพ่ือใหปฏบิตังานตาม 

หลกัธรรมาภิบาล 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

  2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติ 

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

  2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตน

ของ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใหเปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
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 1.3.กําหนดใหมีหลักสูตร ทาง

การศึกษา   เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝ กอบรม ดาน

การ ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 ดําเนินการ  

        ไม่ได้ดําเนินการ 
 

3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริ

สถานศกึษา เปนหลักสูตรบังคับท่ีใชฝกอบรมครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสาร

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

 1.4. สงเสริมคานิยมการยกยองและ 

เชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และ

การตอตานการทุจริต 

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ปฏบิัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ

เพ่ือ ประโยชนสวนรวม 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

 4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง 

เชิดช ูแลเห็นคณุคาของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรมและ จริยธรรม 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

 4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 
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2.บูรณาการหนวยงาน

ทุกภาค สวน ในการ

ปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา เสริมสราง

ความเขมแข็งในการ 

ปองกันและ

ปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา 

1.บูรณาการหนวยงาน

สถานศึกษา กับองคกรทุกภาค

สวนเพื่อสราง  

ความตระหนักและปลูก

จิตสํานึก  

การเปนพลเมืองดี 

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวาง 

หนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวน 

 ดําเนินการ  

        ไม่ได้ดําเนินการ 
 

1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมี

ความเขมแข็งและเปนอิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต  

เพ่ือทําการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

1.4 ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 โดยมีเว็บบอรด  เพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

1.5 เสริมสรางและพัฒนาเครอืขายผูปกครอง   ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาค ประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบ การทุจรติหรือ

ประพฤติมิชอบ 

 2.1 เสริมสรางกระบวนการเรยีนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหม ี

ความสะดวกหลากหลายรวมทง ัสรางหลักประกันความปลอดภัย ใหแก

บุคคล หนวยงานหรือขอ มูล นน 

  

2.3 สงเสริมสิทธิในการรบัรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร   

2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอ มูลหรือเบาะแส ให

ไดรับรางวลัตอบแทน 

  

2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเป นสื่อกลางในการ 

แสวงหาความรวมมือเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
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 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัด

การศึกษาตามแนวทางการ กระจายอ 

านาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสา นกังาน

เขตพนที ่การศึกษาและสถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวน 

 ดําเนินการ  

        ไม่ได้ดําเนินการ 
 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการ

ตาม กลยุทธจุดเนน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

4. พัฒนาระบบและกลไกในการ 

ตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ัสราง  

ความโปรงใสและเปนธรรม  ในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบ 

คุณธรรม 

4.1 ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริต มีโครงสรางของ หนวยงาน อัตรากําลัง การ

บริหารงานบุคคล และ งบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับ 

ภารกิจและความรับผิดชอบ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

4.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ

ระหวาง หนวยงานสถานศึกษาดวยกันเอง 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

4.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช 

อํานาจ ในการปฏบิัติงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

 

 

 



 

มิติ  

 

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ป พ.ศ. 2563 

หมาย

เหตุ 

3. เสริมสรางความ

เขมแข็งใน การปองกัน

และปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

1. สรางกลไกความรวมมือระหวาง 

หนวยงานสถานศกึษากับ ภาคเอกชน

ใหมีศักยภาพในการ ปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวาง

หนวยงาน สถานศึกษากับภาคเอกชน ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 ดําเนินการ  

        ไม่ได้ดําเนินการ 
 

1.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

ปองกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการองคกร 

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศกึษา ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

2.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานที ่

โปรงใสและเปนธรรม 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

3. สงเสริมประสิทธิภาพการ ด าเนิน

งานดานการจัดระบบการ ควบคุม

ภายในและบริหารจัดการ ความเสี่ยง 

3.1 สงเสริมใหมีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของ

สถานศกึษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

3.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบ

ภายใน ที่เป นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 
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4. พัฒนาศักยภาพครู 

บุคลากร ทาง

การศึกษา นักเรียน  

ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด 

ความสามารถของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก าหนดใหครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน ฝกอบรม

หลักสูตร ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความเช่ียวชาญ 

 ดําเนินการ  

        ไม่ได้ดําเนินการ 
 

1.2 ก าหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรม 

วชิาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดาน การ

ปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา 

2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณ 

วชิาชีพ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม 

ประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของ บุคลากร

ตามหลักเกณฑและวธีิการ บริหาร

กิจการบานเมืองที่ด 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทาง 

การศึกษา นักเรยีน หลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ และแนวทางปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ตาง ๆ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ สราง

องคความรูเร่ืองการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ และแนวทางปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ตาง ๆ 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครฐัมีการแลกเปลี่ยนความรู และ

ขอมูล ขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ดําเนินการ 

      ไมไดดําเนินการ 

 

 


