
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 

 มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎระเบียบที่จะเป็นกลไกใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
การกำกับติดตาม 

ยังไม่
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

๑. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต 
- การประกาศนโยบาย คุณธรรมและ

ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญเพื่อให้
บุคลากรถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละของ
ความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัต ิ

ร้อยละของ
ความสำเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง
ปฏิบัติร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

   

 

 

 

 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
การกำกับติดตาม 

ยังไม่
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

๒. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา 
- ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 

ร้อยละ ๘๐ ของจำ
รวนผู้บริหาร ครู 
บุคลากรนักเรียน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตะหนักรู้และ
ไดร้ับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรนักเรียน 
ทุกคนเป็น
ตัวอย่าง 
พฤติกรรมที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
โรงเรียนทัพพระ
ยาพิทยา 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

   

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำ

ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อนให้กับข้าราชการ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการประชุมมี
ความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

บุคลากรทุกคนที่
มีจิตสำนึกลำฤติ
กรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคล
ต้นแบบ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

   

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ : ๑. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

กลยุทธ์ : ๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
การกำกับติดตาม 

ยังไม่
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

๑. แผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน และ
ลูกจ้างในโรงเรียน 
ทัพพระยาพิทยา 
ปลอดการทุจริต 

ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
กับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

   

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการดำเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวม
เร็วและมีประสิทธิภาพคดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักกระทำ
การทุจริตและคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

เป้าประสงค์  : ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

กลยุทธ์ : ๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
การกำกับติดตาม 

ยังไม่
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

๑. โครงการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรในโรงเรียน
ทัพพระยาพิทยา
เข้าใจระบบและ
ช่องทางร้องเรียน
และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

ส่งเสริมพัฒนา
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

   

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
การกำกับติดตาม 

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว 
๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย    
๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต    

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

-  


