
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถานศึกษา 

                        ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนวัดแหลม  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนวัดแหลม 
   
ท่ีมาหลักการและเหตุผล  

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 
ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้ความสนใจการท างาน
ของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  
วันท่ี 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ช่ือว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ  
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบายการ
บริหารจัดการท่ีดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือช้ีน าการพัฒนาหน่วยงานจาก     
ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ  

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท า  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 โดยมีแนวทางใน
การด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/  



กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
– 2559 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และน าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย  
โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนวัดแหลม  จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 3 ปี    (พ.ศ. 2557 – 2559)  ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตประจ าปีต่อไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดแหลม  มีระบบการท างานและการ
ตรวจสอบท่ีเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนวัดแหลม  ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562   โรงเรียนวัดแหลม 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการดังนี้  

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนดกิจกรรม
และแผนผัง (Gantt Chart)   การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 
1 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ า ปี 2562 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเส่ียงต่างๆ  

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 
2562  เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ใหค้วามเห็นชอบ  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

            

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงาน              
6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการ  
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ความน า 

หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดแหลม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การ
แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดแหลม  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนวัดแหลมได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                                  ทุจริตสถานศึกษา     

วิสัยทัศน์  

              สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้หลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ 

 1. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 

 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ  

 3. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 



 4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 

 5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการด ารงชีวิต รักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่นของตนเอง 

          6. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน      

 

วัตถุประสงค์ 

 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 
                           ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                            แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลัก 
               ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
                           เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
                           คุณธรรมและจริยธรรม  
                     2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  
                           นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 



  3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               สถานศึกษา 
  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เป็นหลักสูตร 
                             บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
                            การทุจริตสถานศึกษา  

 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 
                           ความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
                     4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                            ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
                            ทุจริตสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ 

เป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหนว่ยงานสถานศึกษากับ 

องค์กรทุกภาคส่วน 

                     1.2  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 

                            อิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

                     1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



                            ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร 

                            ระหว่างกัน 

                     1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 

                           ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                     2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

                           รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

  2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ 

                            ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

  

           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

                            โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนา 

                           คุณภาพทางการศึกษา   

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมท้ังสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
               บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

                     1.1  ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                           หน่วยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ 
                           ภารกิจและความรับผิดชอบ 



1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา         
ด้วยกันเอง 

  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 
                           การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
                ปราบปรามการทุจริต 

  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน  

                          ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

                            ในสถานศึกษา 

           3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

                     3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

                     3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

           4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

                      4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

                      4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี 

                           ประสิทธิภาพ 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                         สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ 

  1.2  ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 



                           ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   

  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

                           ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

                           บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี  
                            และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

                           แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
      ปราบปรามการทุจริต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนวัดแหลม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 
     ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4.  โรงเรียนวัดแหลม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                           

เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนวัดแหลม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 
     ทุจริตในสถานศึกษา 
6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดแหลม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา   
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้   
ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ  ท าให้ผู้ปกครอง   



ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล   สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบัง
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น      

 ดังนั้น  ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ   โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ   รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระ ดับประเทศให้ยั่งยืน                 
ได้อีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 


