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            โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และบุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
          วัตถุประสงค์ 
                   เพื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนมีวินัย เคารพกฎหมาย  
กฎ  และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”อย่างมีประสิทธิภาพ    
          สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  
                    1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
              1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม 
(Socialization) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม 
              1.2 ประยุกต์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ ไม่เห็นผลชัดเจน เพราะ
อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
              1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไมเ่ห็นผลชัดเจน เพราะ
อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
                    2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
              2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลจากการจัดประชุมครู 
              2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการประชุมชี้แจง 
              2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรทุกระดับของโรงเรียน              
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยผู้บริหารทำ
หน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตน 
                   3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื ่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต                   
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
              3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยการให้บุคลากรร่วมมือกันทำงาน 
                        3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
              3.3 ยังไม่ได้ส่งเสริมเชิดชูบุคคลหรือนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เพราะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19       

              3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับและนักเรียนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
 
  
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 วัตถุประสงค์ 
                    เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ           
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็น
กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
          สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  
                   1. บูรณาการระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์
วิทยา” กับองค์กรทุกภาคส่วน 
                     1.2 ให้มีมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
                      1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระ
ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
            1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในใน
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
            2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
             2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง         
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
             2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
             2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน โดยให้แจ้ง
มาท่ีช่องทางร้องเรียนต่างๆที่หลากหลาย 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ                    
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
         วัตถุประสงค์ 
          มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจภายในสถานศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ (ถ้ามี) ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  
                   1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
                      1.1 ให้ทุกกลุ่มงานในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต  โรงเรียนมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ                                    
                      1.2 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือสามารถถ่วงดุล
หรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้ 
                 1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจภายในสถานศึกษาด้วยกันเอง 
                      1.4 ให้ทุกกลุ่มงานควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
          2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กับบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิน่ ให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
                2.1.วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กับ
บุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
         วัตถุประสงค์ 
                   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับและนักเรียนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น               
         สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน   
           1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                        1.1 ให้ความรู้คณะครูและบุคลากรในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั ่น ทั ้งภาค
การเมืองและภาครัฐ ในการประชุมประจำเดือน 
    1.2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเตมิ 


