
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
 



 

     คำนำ 
 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั ้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ                   

และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเสียหาย                   
ในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ              
เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน           
และภาคประชาสังคม เพื ่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน               
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน   
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                           
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุ จริต
ประพฤติมิชอบได้   

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา”ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้   
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     ส่วนที่  1 
 

 
   บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการ

ทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม ่ 

การทุจริตในโรงเรียน พบว่ามีการทุจริตโดยเฉพาะจัดซื้อจัดจ้างในหลายโครงการ  รวมทั้งยังไม่มีการปลูกฝัง
ค่านิยมการป้องกันหรือต่อต้านทุจริตในโรงเรียน ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) 
ทางสังคม (Socialization) ดังนี้ 
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                        1.1 มอบงานเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 

 
ลักษณะการทุจริตในสถานศึกษา จำแนก เป็น 6 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย ของ

โรงเรียน 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก  

ภาคส่วนต่างๆ  
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สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตของสถานศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้  
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่พบว่า 

ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ไม่รัดกุมและอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริ ต
ในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น            
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ 
สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้าง 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ 
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทาง
เพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า เป็น
เครื ่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็น              
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน 
คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต         
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอาย
ต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั ่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื ้อรังที ่นับวันยิ ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้นๆ          
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดง                 
ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 
การจัดตั ้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ จัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย                 
ไม่ได้มีแนวโน้มที ่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที ่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย             
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง             
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต 
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
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ไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพขาด
ความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื ่อให้ประเทศไทยมีศักดิ ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2563           
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

              
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และบุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
          วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  
และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”อย่างมีประสิทธิภาพ    
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
                    1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
              1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม 
(Socialization) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
              1.2 ประยุกต์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
              1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
                    2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
              2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
              2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
              2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรทุกระดับของโรงเรียน              
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
                   3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต และการต่อต้านการทุจริต                   
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
              3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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                        3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
              3.3 ส่งเสริมเชิดชูบุคคลหรือนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”          

              3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับและนักเรียนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 วัตถุประสงค์ 
                    เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ           
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็น
กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
                   1. บูรณาการระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” กับองค์กรทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์
วิทยา” กับองค์กรทุกภาคส่วน 
                     1.2 ให้มีมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
                      1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระใน
การทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
            1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน ใน
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
            2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
             2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง         
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
             2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ                    

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
         วัตถุประสงค์ 
          มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจภายในสถานศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ (ถ้ามี) ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
                   1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
                      1.1 ให้ทุกกลุ่มงานในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ                                    
                      1.2 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อสามารถถ่วงดุล
หรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้ 
                   1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจภายในสถานศึกษาด้วยกันเอง 
                        1.4 ให้ทุกกลุ่มงานนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
          2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กับบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
                2.1.วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กับ
บุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
         วัตถุประสงค์ 
                   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับและนักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น               
         มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
           1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                        1.1 ให้ความรู้คณะครูและบุคลากรในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมือง
และภาครัฐ ในการประชุมประจำเดือน 
    1.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินการขับเคลื ่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม                   

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2563) โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส              
สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น รูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง  

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์เก่าของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)   
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People's Participation) และตรวจสอบ (People’s Audit) ของภาคประชาชน 

ในการบริหารกิจการของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนนครหลวง 

“อุดมรัชต์วิทยา” 
 
4. เป้าหมาย  

1) บุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศิษย์เก่าของโรงเรียนนคร
หลวง “อุดมรัชต์วิทยา” รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2).เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงาน/หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”            
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
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5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

1).ผู ้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  รวมถึงผู ้ปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะ
นำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่จิตสำนึก รักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียน            
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการ  เฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
            



 

ส่วนที่  2 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับและนักเรียนได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  21,185 บาท กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม 
(Socialization) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

- กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี         
ความซื่อสัตยส์ุจริต 

- มีการใช้ด ุลยพิน ิจในการบร ิหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส         
และเป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอย่าง
ชัดเจน 

- กลุ่มบริหารบุคคล 
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  ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  2565 ผู้รับผิดชอบ 

1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 

1.1 จัดทำเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือแจ้ง
เหตุทุจริต 
1.2 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

- 
 
- 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น  

2.1 จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
2.3 แต่งตั้งผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น เป็น
คณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

- 
 
- 
- 

กลุ่มบริหารบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2565 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 

1.1 จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
1.2 จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.3 จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซต์ 
1.4 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

- 
- 
- 
 
- 
 

 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น  

2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.1  ให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ  
1.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทาง
สังคม (Socialization) มาใช้ในการจัดการเร ียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- 
 
- 

 
 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 

 
 



 

 


