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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานคณะกรรมกรการศึกษาข้ ้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 
หลักการและเหตุผล 

ในการจ ดท าแผนปฏิบ ติการป้องก นและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุโขท ยวิทยาคมประจ าปี้
งบประมาณ้พ.ศ.้2564้โรงเรียนสุโขท ยวิทยาคม้ได ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข อมูลจากแผนปฏิบ ติการ้ 
ป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา้และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบ ติการป้องก นและ้
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา้ประจ าปีงบประมาณ้พ.ศ.้2564้โดยก าหนดให สถานศึกษาต องจ ดท า้
แผนปฏิบ ติการป้องก นและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน้เพื่อสน บสนุนและสอดคล องก บ้
ยุทธศาสตร์ว่าด วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา้4้ยุทธศาสตร์้ด งนี้ 

ยุทธศาสตร ท่ี 1้เสริมสร างจิตส านึกค่านิยม้ให สถานศึกษาบริหารงานตามหล กธรรมมาภิบาล้ 
ยุทธศาสตร ท่ี 2้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ท่ี 3้เสริมสร างความเข มแข็งในการป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ท่ี 4้พ ฒนาศ กยภาพครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนในการป้องก นและ้ปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

“ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนบริหารงานตามหล กธรรมมาภิบาล้ผู ปกครองชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา้ร่วมมือร่วมใจป้องก นและปราบปรามการทุจริต” 
 

พันธกิจ 
1. เสริมสร างจิตส านึกและค่านิยม้ให ก บครุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนยึดหล กธรรมมาภิบาล 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร างและพ ฒนาเครือข่ายด านการป้องก นและ  

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมบทบาทผู ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให เข ามามีส่วนร่วมในการป้องก นและ้

ปราบปรามการทุจริต 
4. สร างกลไกและพ ฒนาระบบการตรวจสอบ้ถ่วงดุลการใช อ านาจของเจ าหน าท่ีของร ฐให มีความ้

เข มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริม/สน บสนุนการจ ดองค์ความรู ในการป้องก นและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา้อย่าง

จริงจ งและต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพ ฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให มีความโปร่งใส  และ

เป็นธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให ครูบุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนปฏิบ ติงานด วยความซื่อส ตย์สุจริตและร บผิดชอบ

ต่อประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมให สถานศึกษา้ปฏิบ ติตามหล กคุณธรรม้จริยธรรมและน าหล กปร ชญา้เศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช ในการปฏิบ ติ 
 
 



4. เพื่อเสริมสร างความเข มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องก น และปราบปรามการ
ทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 : เสริมสร างจิตส านึกค่านิยมให สถานศึกษาบริหารงานตามหล กธรรมมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งส่งเสริมเสริมสร างจิตส านึกและค่านิยมให แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหล กธรรมมาภิบาล โดยมี้

ท ศนคติ วิส ยท ศน์ในการร่วมก นแก ไขและร บผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา้รวมท ้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ประชาส มพ นธ์ให ทุกภาคส่วนมีวิน ยเคารพกฎหมาย้กฎและระเบียบท่ีจะเป็น้กลไกในการ
แก ไขปัญหาการพ ฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องก นและปราบปรามการทุจริตใน้ภาคร ฐได อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบ ติงานและการด าเนินชีวิตตามหล กปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร างความรู ความเข าใจแก่ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนให ปฏิบ ติงานและ ด าเนิน

ชีวิตตามหล กปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์ การน าหล กปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ให เกิดมรรคผลในทางปฏิบ ติ 
1.3 จ ดให มีหล กสูตรการเรียนรู หรือการฝึกอบรมเกี่ยวก บการใช หล กปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่

ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน  
2. ส่งเสริมให ้ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนได เรียน้และปฏิบ ติงานตามหน าท่ีด วยหล ก 

ธรรมมาภิบาล  
2.1 ส่งเสริมให ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนมีความรู ความเข าใจ้รวมท ้งการฝึกอบรม

เพื่อให ปฏิบ ติงานตมหล กธรรมมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให ้ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนได ประพฤติปฏิบ ต้ิตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุมก าก บดูแลการปฏิบ ติงานการประพฤติปฏิบ ติตนของครู้บุคลากรทางการศึกษา้

น กเรียนให เป็นไปตามหล กธรรมมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ก าหนดให มีหล กสูตรทางการศึกษาเพื่อใช เป็นเครื่องมือในการป้องก นและปราบปรามการทุจริต้

สถานศึกษา 
3.1 จ ดให มีหล กสูตรทางการศึกษา/หล กสูตรการฝึกอบรม้ด านการป้องก นและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 
3.2 ก าหนดให หล กสูตรด านการป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา้เป็นหล กสูตร 

บ งค บท่ีใช ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนทุกระด บ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู ทางวิชาการ้ตลอดจนข อมลูข่าวสารด านการป้องก นและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 
 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู้ความดีความซื่อส ตย์้สุจริตและการต่อต านการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการ างแรงจูงใจให ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนปฏิบ ติหน าท่ีราชการ ด วย

ความซื่อส ตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรม 
4.2 รณรงค์้เผยแพร่ประชาส มพ นธ์้ให ส งคมมีค่านิยมยกย่อง้เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบ ติตนตามหล กคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 



4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลทีมีผลงานดีเด่นด านการป้องก นและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

4.4 ส่งเสริมสน บสนุนให ทุกภาคส่วนร่วมก นสร างค่านิยมในการป้องก นและปราบปราม้การ 
ทุจริตสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์้ ้ 
มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาก บทุกภาคส่วนในการป้องก น้และปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา้ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู ปกครอง้ชุมชน้คณะกรรมการสถานศึกษาใน
การติดตาม้ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา้เสริมสร างและพ ฒนา้เครือข่ายผู ปกครอง้
ชุมชน้คณะกรรมการสถานศึกษาให เปน็กลไกในการตรวจสอบ้ถ่วงดุล้รวมถึงการสร าง้หล กประก นความ
ปลอดภ ยในการแจ งข อมูลหรือเบาะแสในการป้องก นและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษาก บองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร างความตระหน กและปลุกจิตส านึก 

การเป็นพลเมอืงดี  
1.1 ประสานความร่วมมือทางด านข อมูล้และการปฏิบ ติงานระหว่างหน่วยงาน้สถานศึกษาก บ

องค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ส่งเสริมสน บสนุนองค์กรและบุคลากรทางด านส่อสารมวลชนให มีความเข มแข็งและเป็นอิสระใน

การท าหน าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข อมลูข่าวสารให สาธารณชนร บทราบ 
1.3 ส่งเสรมสน บสนุนให สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาส มพ นธ์ ในการ

ป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างก น 
1.4 เสริมสร างและพ ฒนาเครือข่ายผู ปกครอง้ชุมชน้คณะกรรมการสถานศึกษา  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรอประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร างกระบวนการเรียนรู เพื่อให ผู ปกครอง้ชุมชน้คณะกรรมการสถานศึกษามีความต่ืนต ว

ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
2.2 สร างและพ ฒนาช่องทาในการร บแจ งข อมูลหรือเบาะแส้ให มีความสะดวกหลากหลาย รวมท ้ง

สร างหล กประก นความปลอดภ ยให แก่บุคคลหน่วยงานหรอข อมูลน ้น  
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการร บรู และการเข าถึงข อมูลข่าวสาร  
2.4 ก าหนดมาตรการสร างแรงจูงใจให แก่ผูแจ งงข  อมลูหรือเบาะแส้ให ได ร บรางว ลตอบแทน 
 
2.5 ให องค์กรหรอบุคลากรด านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพือ่ป้องก น

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
3. พ ฒนาประสิทธิภาพการบริหารจ ดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

3.1 พ ฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณส าน กงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาโดยเน นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พ ฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ้จุดเน นพ่อเ 
พ ฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร างความเข มแข็งในการป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพ ฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ้ควบคุม้และถ่วงดุลการใช อ านาจให เหมาะสม้

ช ดเจนและมีประสิทธิภาพสร างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาก บภาคเอกชนให มี
ศ กยภาพในการป้องก นและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด านการป้องก นและ
ปราบปรามการทุจริตก บหน่วยงาน้ทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พ ฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ้ควบคุม้พร อมท ้งสร างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

บริหารงานบุคคลภายใต ระบบคุณธรรม 
 

1.1 ให สถานศึกษาท่ีมพี นธกิจด านการป้องก นและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร างของหน่วยงาน้
อ ตราก าล งการบริหารงานบุคคล้และงบประมาณท่ีเหมาะสม้สอดคล องก บภารกิจและความ้ร บผิดชอบ 

1.2 สน บสนุนให มีการตรวจสอ้และถ่วงดุลการใช อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด วยตนเอง 
1.3 ให สถานศึกษาควบคุม้ก าก บ้ติดตาม้ประเมินผลการใช อ านาจในการปฏิบ ติงานด านการ

ป้องก น้และปราบปรามการทุจริต 
2. สร างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาก บภาคเอกชนให มีศ กยภาพในการป้องก น 

และปราบปรามการทุจริต 
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือ้ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาก บภาคเอกชน้ใน

การป้องก นและปราบปรามการทุจริต 
2.2 ประสานความร่มมือก บองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวก บการป้องก นและปราบปรามการ ทุจริตใน

สถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศส าหร บการป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.1 สน บสนุนให หน่วยงานสถานศึกษาด าเนินการจ ดหาเครื่องมือ้เครื่องใช ้หรืออุปกรณ์ท่ีมีความ
ท นสม ยมาใช ในการด าเนินการป้องก นและปราบปรามการทุจริต 

3.2 พ ฒนาปร บปรุงและเผยแพร่หล กเกณฑ์้ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
4. พ ฒนาประสิทธิภาพการบริหารจ ดการองค์กร 

4.1 พ ฒนาประสิทธิภาพการบริหารจ ดการของสถานศึกษา 
4.2 พ ฒนาปร บปรุงและเผยแพร่หล กเกณฑ์้ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด านการจ ดระบบการควบคุมภายในและบริหารจ ดกาความเส่ียง  
5.1 ส่งเสริมให มีการจ ดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
5.2 ส่งเสริมสน บสนุนให ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พ ฒนาศ กยภาพครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนในการป้องก นและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพ ฒนาสมรรถนะ้และขีดความสามารถให ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน้ในการป้องก นและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให ส มฤทธิผลได อย่างมีประสิทธิภาพ้เพือ่แก ไขสภาพปัญหาการทุจริตให เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง้สร างมาตรฐานทางวิชาชีพให สามารถร่วมมือ้หรือประสานการปฏิบ ติก บองค์กรทกุภาค
ส่วน 

 



 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พ ฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนในการป้องก น้

และปราบปรามการทุจริต 
 

1.1 ก าหนดให ครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนฝึกอบรมหล กสูตรด านการป้องก น และ้
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา้เพือ่ให มีความเช่ียวชาญ 

1.2 ก าหนดให มีหล กสูตรการศึกษา้และหล กสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด านการป้องก นและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สร างมาตรฐานทางวิชาชีพด านการป้อง นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา้ 
2.1 ส่งเสริมให สถานศึกษาร่วมก นสร างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ก าหนดให มีหน่วยงานหล ก้เพื่อร บผิดชอบในการติดตามประเมินผล

รวมถึงการลงโทษครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบ ติงานของบุคลากรตามหล กเกณฑ์้และวิธีการบริหารกิจการบ านเมอืงท่ีดี  

3.1 ส่งเสริมและสน บสนุนให มีการฝึกอบรมครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน้หล กสูตรการ
บริหารกิจการบ านเมืองท่ีดี 

3.2 ส่งเสริมและสน บสนุนให มีการฝึกอบรมหล กสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบ ติ หน าท่ี
และแนวทางปฏิบ ติตาม้พ.ร.บ. ต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสน บสนุนให มีการสร างองค์ความรู เรื่องการป้องก นและปราบปรามการทุจริตใน้
สถานศึกษา 
4.1 จ ดให มีกิจการสร างองค์ความรู ในเรื่องการป้องก นและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา

แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน 
4.2 ส่งเสริมให หน่วยงานภาคร ฐมีการแลกเปล่ียนความรู และข อมลูข่าวสารด านการป้องก น 

และปราบปรามการทุจริต 
 
ผลที่คาดว้่าจะได รับ 
 

1. โรงเรียนสุโขท ยวิทยาคมปฏิบ ติหน าท่ีด วยความโปร่งใส 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน้มีจิตส านึกในการปฏิบ ติงานตามระเบียบวิน ย้และมีความ

ซื่อส ตย์ สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน้ปฏิบ ติงานตามหล กคุณธรรม้จริยธรรม้และยึดหล ก

ปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบ ติ 
4. คณะครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียน้มีความเข าใจและให ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องก น

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
5. โรงเรียนสุโขท ยวิทยาคม ปฏิบ ติงานตามหล กคุณธรรม้จริยธรรม้และยึดหล กปร ชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบ ติ 
 
 
 
 
 
 



 
 
บทสรุป 

แผนปฏิบ ติการป้องก นและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุโขท ยวิทยาคม ประจ าปี้ พ.ศ. 2564 จ ดท า
ขึ้นเพื่อใช เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด านการป้องก นและปราบปรามการทุจริตของ้สถานศึกษาปฏิบ ติงาน
ในด านการป้องก นและปราบปรามการทุจริตให บรรลุตามว ตถุประสงค์เกิด้ผลส มฤทธิ์ตามท่ีคาดหว งไว ้ท าให การ
ปฏิบ ติราชการตามอ านาจหน าท่ีของข าราชการเป็นไปในล กษณะท่ีมีความร บผิดชอบ้ท าให ผู ปกครอง้ชุมขน้
คณะกรรมการสถานศึกษา้มีความเช่ือถอืในความมีคุณธรรม้ความมีจริยธรรม้การปฏิบ ติหน าท่ีโดยการค านึงถงึ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน้และการยึดม ่นในหล กธรรมมาภิบาล้สามารถแก ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของคณะครู้บุคลากรทางการศึกษา้น กเรียนให ลดน อยลงได อย่างมีประสิทธิภาพและบ งเกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ด งน ้น ในการด าเนินงานด านการป้องก นและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา้ต องบูรณาการและ
อาศ ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน้และจะต องปฏิบ ติอย่างต่อเนื่องให เปน็ระบบ้โดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจ ง้และต่อเนื่องแล วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลส มฤทธิ์ท่ีคาดหว งไว ้้้้้้้้้
ส่วนราชการและสถานศึกษาปฏิบ ติหน าท่ีด วยความโปร่งใสและเป็นธรรม้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา้
น กเรียน้มีความรู เรื่องการป้องก นและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น้มีจิตส านกในการเป็น้
พลเมอืงดีปฏิบ ติงานตามระเบียบวิน ย้และมีความซื่อส ตย์สุจริต้ 
    
                                                          
 
 
 
 

(นายมนตรี้ ้้คงเจริญ) 
้้้้้้้้้้้้ผู อ านวยการโรงเรียนสุโขท ยวิทยาคม 



 
 

ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต โรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคม จึงก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

 1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ 

ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวงพ้อง การเบิก

จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ จึงก าหนดให้

มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 

และแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคม เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

    1.1 ประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน ท าการหลังจากวันที่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณ 

    1.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมายระเบียบก าหนด 

    1.3 ก าหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

และผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน 

    1.4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา 

ทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

    1.5 หา้มมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 

    1.6 ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 

 



 

 2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ     

    2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจ านงหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่

จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม  

    2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์ 

สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน  

    2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ

กระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

    2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่  

ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว  

    2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย 

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง  

    2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม  

จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

    3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการให้บริการ 

หรือการอ านวยความสะดวก  

    3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

    3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ  

ของ หน่วยงาน     

 4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรมภายในองค์กร  

    4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม 

และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  

    4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อม 

ทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย    

    4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ  

    4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว  

    4.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือ  

ผู้มีอ านาจและสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 



 

 5. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

    5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา ความดี 

ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง   

    5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี  

    5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา  

อย่างเป็นธรรม  

    5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค้า โปร่งใส และตรวจสอบได้  

    5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว  

    5.6 ให้ค าแนะน าและร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  

    5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม  

    5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 

อย่างสม่ าเสมอ  

    5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน    

 6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

    6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบายมาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส  

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่

ในสังกัดได้รับทราบ    

    6.2 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายใน หรือ 

การประชุมประจ าเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล  

มีความโปร่งใส 

 

    ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
(นายมนตรี คงเจริญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 








