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โรงเรียนวัดแพรกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                                 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                
กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของโรงเรียนวัดแพรกษา (ปีงบประมาณ 2562) 

ที่มา 
หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานานและยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สังคมไทยปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทาให้ประชาชนให้ความสนใจการทา
งานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  19 
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและ
มาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ .ศ.2551 - 2555 ไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติโดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. 2562 - 2564 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐน าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนาหน่วยงานจาก
ทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการคือ 

1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมกระจายและถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริตโดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  4 ประการดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สานักงานป .ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (สานักงานป .ป.ท.) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจาปีงบประมาณพ .ศ. 2562 -2564 โดยมีแนวทาง
ในการด าเนินงานคือหากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ  4 ปีและมีการก าหนดแผนงาน  /โครงการ / 
กิจกรรม / ตัวชี้วัดไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯได้ก็ให้นาแผนงาน  /โครงการ  / 
กิจกรรม  / ตัวชี้วัดดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี



งบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯก็ก าหนดขึ้นมาใหม่และนาไปบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ  3 ปีด้วยโดยก าหนดแผนงาน  / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามพันธกิจและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนดังนั้นเพ่ือให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โรงเรียน วัด
แพรกษาจึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาและให้ส่วนราชการ / หน่วยงานใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแพรกษามีระบบการท างานและ
การตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนวัดแรพกษาได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน (ป.ป.ช.) ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแพรกษา 

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการดังนี้ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการและ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยก าหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผล
ความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการจัดท าแผนปฏิบัติ
การฯประจ าปี 2562 ทบทวน/วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯประจ าปี 2562 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบและจัดส่งแผนปฏิบัติการฯให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1  

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             
5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ 

ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 เพ่ือขอความเห็นชอบ 

            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการรายงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 รับทราบต่อไป 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความน า 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียน วัดแพรกษา ประจาปีงบประมาณพ .ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่  7 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครูบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณพ .ศ. 2562 และข้อ
กล่าวหาครูบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีคุณธรรม
ไม่มีจริยธรรมไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณพ .ศ. 2561 การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงการแจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียน วัดแพรกษา ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 นั้นโรงเรียนวัดแพรกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2562 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2564 โรงเรียนวัดแพรกษาจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม 

น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงและดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจรมีการกระจายอ านาจมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานใช้
โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักการมีส่วนร่วม 

2. จัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมถึงการใช้เทคโนโลยี 



5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท างานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
8. ส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา  
 

เป้าประสงค์ 
“มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมดารงตนอยู่ในสังคมได้และมีความสุขอย่างย่ังยืน”  
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นคุณภาพจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การส่งเสริมพัฒนาเด็กให้พัฒนาตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีจิตสานึกในการอนุรักษ์พัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างานทักษะการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ / แนวทางดาเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมี
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารวมทั้ง
การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการ / แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 



2.1 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 

3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต  
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษาส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
มาตรการ / แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองดี 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน 



1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน 

 
มาตรการ / แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของ
หน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง 

1.3 ให้สถานศึกษาควบคุมก ากับติดตามประเมินผลการใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
 
มาตรการ / แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.1 ก าหนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษครู

บุคลากรทางการศึกษานักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ. ต่างๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนวัดแพรกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย

และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนวัดแพรกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนวัดแพรกษามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศึกษาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดไป 
 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียน วัดแพรกษาประจาปีงบประมาณพ .ศ. 2562 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง
ไว้ทาให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบทาให้
ผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษามีความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่
โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลสามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบโดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ส่วน
ราชการและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้นมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริตทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรัชญา



เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


