
 
 

 

แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตประจาํป 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวังมวงพิทยาคม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต โรงเรียนวังมวงพิทยาคม 

ประจําปงบประมาณ 2564 

 หลักการและเหตุผล 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนวังมวงพิทยาคม ประจําป งบประมาณ 

2564 นั้น ไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา โดยกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน 

หนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 

ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 บรูณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน:  

โรงเรียนมวงพิทยาคมเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากลภูมิใจในความ 

เปนไทย และมีศักยภาพเปนพลโลก  

พันธกิจ :  

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

  2.วิจัยและพัฒนาผูเรียน  

3.บริการวิชาการแกชุมชน 

  4.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

เปาหมาย :  

1.ผูเรียนเปนพลเมืองดี มีคุณภาพในสังคม  

2.ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

3.ผูเรียนสามารถเขาแขงขันทางวิชาการทุกระดับ 

  4.ผูปกครองไดรับบริการทางการอยางตอเนื่อง  

5.ผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค มุง

สงเสริม เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ทัศนคติ วิสัยทัศน 

ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังการ รณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการ

วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

 



มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ ดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 ประยุกตการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแกครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

2. สงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล  

2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการ ฝกอบรมเพื่อให

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ ศึกษา 

นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  

3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตสถานศึกษา  

3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เปนหลักสูตร บังคับท่ีใช

ฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ  

3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและ ปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา  

4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดีความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต  

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวย

ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  

4.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของ การ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา 

 4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปราม การทุจริต

สถานศึกษา 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค  

มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน การติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความ ปลอดภัยในการ

แจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก การเปน

พลเมืองดี  

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษา กับ

องคกรทุกภาคสวน  

1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานส่ือสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและ เปนอิสระ

ในการทาหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ  

1.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทาการเผยแพร ประชาสัมพันธในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอส่ือสาร ระหวางกัน  

1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

2. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความต่ืนตัว

ตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง

สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น  

2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน  

2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ ปองกนั

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจนและ มี

ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ หนวยงานทุกภาคสวน  



มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม  

1.1 ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ หนวยงาน 

อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความ รับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางสถานศึกษาดวยกันเอง  

1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

3.1 สนับสนุนใหหนวยงานสถานศึกษาดําเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณท่ีมี ความ

ทันสมัยมาใชในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

3.2 สนับสนุนใหมีการศึกษา คนควา และวิจัยงานดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  

3.3 ใหมีการวางระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของ แตละ

หนวยงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

 5. สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความ

เส่ียง  

5.1 สงเสริมใหมีการจัดทารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 

5.2 สงเสิรมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี ประสทิธิภาพ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา 

 วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน ระบบ

อยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาค สวน มาตรการ/

แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต 

 1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อใหมีความเช่ียวชาญ  

1.2 กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

1.3 สงเสริมใหหนวยงานสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 สงเสริมใหหนวยงานสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. โรงเรียนวงัมวงพิทยาคมปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ ซื่อสัตย

สุจริต  

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ 

  4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

5. โรงเรียนวงัมวงพิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

เปนแนวทางปฏิบัติ  

 

 

 

 



บทสรุป 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวงัมวงพิทยาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา ในดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี คาดหวังไว ทาใหการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาท่ีของราชการเปนไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ทา ใหผูปกครอง ชุมชน กรรมการ

สถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีโดย การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแกไข ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะ

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมี ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการ และอาศัยความรวมมือ

จากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณา การความรวมมือจากทุกภาคสวน

อยางจริงจังและตอเนื่อง ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว สวนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี มีระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต 


